
ผมก�ำลงักบดำนและซ่อนตวั ถ้ำไม่อยำกให้ทกุอย่ำงเปิดเผย คณุต้อง

รบัปำกว่ำจะดแูลลกูสำวผม ไม่ใช่แค่อยูใ่นปกครอง คุณต้องแต่งงำนกบัเธอ 

อย่ำให้เธอเป็นอันตรำย เธอจะต้องปลอดภัย แล้วผมจะให้ควำมร่วมมือ 

กบัคุณต่อไป แต่ถ้ำไม่ ผมจะแฉทุกอย่ำงที่คุณท�ำ

     ชนิจ ิโอซำโกะ

มอืหนาขย�ากระดาษ ‘จดหมายจากฆาตกร’ อย่างแรง ระงบัโทสะ
ที่อดัแน่นจวนเจยีนจะระเบดิ แต่ต้องอดทนไว้ ทั้งที่ใจอยากบุกไปกระชาก

หน้ากากพวกมนัเตม็แก่ ใบหน้าเข้มแค่นยิ้มเย้ยหยนั เมื่อคดิว่าฝ่ายนั้นช่าง

ส�าคัญตัวผิดเหลือเกินว่าตัวเองมีอ�านาจต่อรอง ทั้งที่เป็นแค่ ‘ฆาตกร’ ที่

ก�าลงัหนไีปกบดานเท่านั้น ถา้อยากแฉกไ็ม่แคล้วถกูเกบ็ แล้วคดิหรอืว่าแค่

ยื่นข้อเสนอยกลูกสาวให้แล้วทุกอย่างจะจบ

ง่ายเกนิไปไหม คดิหรอืว่าเขาจะหาตวั ‘มนั’ ไม่เจอ

ตาคมดุเต็มไปด้วยประกายมุ่งมาด เขาเก็บกระดาษใบนั้นติดตัวไว้

บทน�ำ
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เสมอ แต่นอกจากไม่ท�าตามที่ฝ่ายนั้นเขียนมาในจดหมายแล้ว เขายังม ี

‘แผนการ’ ของตวัเองอกีด้วย

ก๊อกๆ

เสยีงเคาะประตูดงัขึ้นสองครั้งขดัจงัหวะความคดิ แต่กเ็ป็นช่วงเวลา

ที่เขาต้องการพอด ีคริลิเอ่ยปากอนญุาตผ่านอนิเตอร์คอมที่อยูบ่นโต๊ะท�างาน 

ไม่นานนกัประตูห้องกเ็ปิดออกโดยผู้ช่วยของเขานี่เอง

“ขออนญุาตครบัคณุคริลิ” ผูช่้วยหนุม่กล่าวเป็นภาษาองักฤษชดัถ้อย

ชดัค�า

“ขออนุญาตเรอะ กค็ุณเข้ามาแล้วไม่ใช่หรอื” เจ้าของห้องตอบรวนๆ 

ซ่อนนยัน์ตาวาววบัแบบนกัล่าไว้มดิ จนแม้แต่ผู้ช่วยเฉพาะกจิคนใหม่อย่าง

วฤทธิ์ยงัมองไม่ทนั แล้วถามเข้าเรื่องทนัท ี“ไหนล่ะงานที่ผมสั่งไป”

“ผมพบข้อมูลที่ค่อนข้างสบัสนของนางสาวณชิา ผ่องแผ้ว”

“ท�าไม”

“เรื่องงานพิเศษของเธอครับ ผมว่าถ้าคุณคิริลต้องการ ลองติดต่อ

เธอไปกไ็ด้”

“อย่างนั้นหรอื”

“ผมส่งข้อมูลเข้าอเีมลคุณคริลิแล้วครบั” หนุ่มไทยหน้าเข้มตอบ

“งั้นหรอื ด”ี เจ้านายหนุม่พยกัหน้าเบาๆ รอจนผูช่้วยออกไปแล้ว เขา

จงึเปิดข้อมูลเหล่านั้นดูพร้อมลูบคางอย่างครุ่นคดิ

คนเจ้าเล่ห์ยิ้มเลก็น้อย เมื่อนกึถงึวธิทีี่จะให้ผู้หญงิคนหนึ่งเข้ามาอยู่

ใต้อาณตัโิดยไม่จ�าเป็นต้องท�าตามข้อเสนอในจดหมายเวรนั่น

แล้วเจอกนั ณชิา!



คุณเชื่อเรื่อง ‘ดวง’ ไหม
ค�าถามหนึ่งดังขึ้นในหัว แน่นอนว่าเธอไม่เชื่อเต็มร้อย คนเราลิขิต

ชวีติตวัเองได้ ส่วน ‘ดวง’ นั้นเป็นเพยีงสิ่งยดึเหนี่ยวและขวญัก�าลงัใจที่ช่วย

ให้สบายใจเท่านั้น ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ก�าหนดชวีติของเธอเสยีเมื่อไร 

แต่เหมอืนวนันี้เธอจะไม่ได้ดูดวงตวัเองก่อนออกจากบ้าน

อากาศเดือนเมษายนร้อนเสียจนไม่มีใครอยากออกจากบ้านไปไหน 

แต่ในเมืองที่ทุกคนต่างต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลา ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทอง  

แม้ยามตะวันตรงหัวก็ต้องฝ่าเปลวแดดออกมาท�างานหาเลี้ยงชีพกันต่อ  

เช่นเดยีวกบัหญงิสาวร่างเลก็คนหนึ่งที่นั่งคร่อมมอเตอร์ไซค์เวสป้าคนัเก่าอยู่

หลงัทางม้าลาย รอคอยให้สญัญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสเีขยีว เพื่อที่เธอ

จะได้เอาของไปส่งลูกค้าได้ตรงเวลา

รอแล้วรอเล่ากย็งัไม่มวีี่แวว ไม่รู้ว่าเพราะบรเิวณนี้เป็นแยกที่มรีถรา

พลุกพล่านหรือเพราะอากาศร้อนผิดปกติกันแน่ ท�าให้เธอรู้สึกร้อนใจกว่า

ทุกครั้ง มือเล็กบอบบางยกขึ้นปาดเหงื่อเม็ดเล็กที่ผุดขึ้นตามหน้าผาก ไม่

๑
พรหม (ไม่ได้) ลิขิต
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นานกไ็หลเข้าตาเข้าจมกู พอดกีบัที่ไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสเีขยีว ทว่ายงัไม่ทนั

บดิคนัเร่งให้รถออกตวั รถประจ�าทางที่จอดอยู่ทางซ้ายมอืกเ็ร่งเครื่องออกตวั

ไปก่อน แถมยงัพ่นควนัด�าใส่หน้าเธออกีต่างหาก

บ้าเอ๊ย!

ไหนรฐับาลบอกว่าไม่มรีถเมล์เก่าควนัด�าไง ชวีติดีๆ  ที่ลงตวัจรงิๆ!

“แคก็ๆๆ” สาวร่างเลก็ส�าลกัควนัด�าจากท่อไอเสยีรถประจ�าทางอย่าง

แรงจนอดหวัเสยีไม่ได้ เธอไอจนจะส�าลกัปอดออกมาทางปากอยู่แล้ว

อยากจะบ้าตาย นี่มนัวนัอะไรกนั!

ล�าพังแค่แดดร้อนจัดราวกับมีเปลวเพลิงลามเลียไปตามผิวประหนึ่ง

ว่าถ้าตายไปแล้วตกนรกกค็งไม่รูส้กึเท่าไร เพราะซ้อมตกนรกมาทั้งชวีติ เธอ

กท็้อจะแย่อยู่แล้ว เมอืงหลวงที่มแีต่ฝุ่นมลพษิพเีอม็สองจุดห้าไม่พอ แดด

ยงัแรงเหมอืนไฟจากนรกกไ็ม่ปาน แล้วยงัจะมคีวนัด�าพ่นใส่หน้าอกี อนาคต

ถ้าไม่ตายเพราะมะเรง็ผวิหนงั เธอกน็่าจะตายเพราะมะเรง็ปอดแน่นอน

ปี๊นนน!

เสียงบีบแตรไล่หลังดังระงมจนเธอได้แต่สบถในใจ แล้วบิดคันเร่ง 

ให้เวสป้ารุ่นคุณป้าพาเธอไปให้พ้นจากบริเวณนี้โดยเร็วที่สุด แต่ก็เหมือน

เคราะห์ซ�้ากรรมซดั หลงัผ่านห้าแยกนรกมาจนถงึบ้านเป้าหมาย เธอโทร. หา

ลูกค้าทนัท ีและพบว่าฝ่ายนั้นเดนิออกมาพร้อมหมวกสานใบเก๋และกระเป๋า

สะพายสไตล์คุณนายอีกหนึ่งใบ ทว่าแทนที่จะมาหาเธอ กลับตรงไปยัง

รถยนต์กลางเก่ากลางใหม่ที่จอดอยู่หน้าบ้านแทน

สาวร่างเล็กบอบบางรีบลงจากรถพร้อมถุงก๋วยเตี๋ยวพลางส่งเสียง

หวาน ไม่แค่เสยีง ยงัส่งยิ้มพมิพ์ใจไปอย่างขอลแุก่โทษ รูด้ว่ีาเธอมาช้าเพราะ

หลงทางไม่พอ ยงัเกอืบตายเพราะท่อไอเสยีรถควนัด�าอกีต่างหาก

“ก๋วยเตี๋ยวเยน็ตาโฟเสาชงิช้ามาส่งแล้วค่ะคุณลูกค้า” 

“ช้าขนาดนี้ ใครจะไปรอ!” มนุษย์ป้าแว้ดใส่ ยืนเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน

เหมอืนนางยกัษ์ขมขู ีท่าทางอารมณ์เสยีจนคนมองสงสยัว่าทะเลาะกบัผวัมา



ก ร รั ม ภ า  l  11

หรอืไง

“แต่ว่า...”

“เธอช้าไปเกอืบสองชั่วโมงนะ”

“แต่หนโูทร. แจ้งแล้วว่าควินาน แล้วคณุป้ากค็อนเฟิร์มแล้วนี่คะ ถ้า

ไม่รบัแล้วค่าอาหารล่ะ”

“ก็เก็บไว้กินเองสิ” หญิงวัยกลางคนตอบแล้วก้าวขึ้นรถหน้าตาเฉย 

ไม่นานรถคนันั้นกแ็ล่นออกไป ทิ้งให้หญงิสาวผูน่้าสงสารยนืเคว้งตามล�าพงั

ตากลมโตมองตามรถที่แล่นออกไปแล้วก็ได้แต่อ้าปากค้าง ทั้งอึ้ง 

ทั้งทึ่งในความใจร้ายของมนษุย์ป้าที่สั่งอาหารมาแต่ไม่ยอมรบัของที่สั่ง ณชิา

ก้มลงมองถุงก๋วยเตี๋ยวร้านดังในมือแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจ แล้วเธอจะท�า

อย่างไรได้ นอกจากเกบ็ไว้เอง 

ไม่เป็นไร เอาไปให้เดก็ๆ ที่สถานธรรมกแ็ล้วกนั

ต่อให้วันนี้เจอเรื่องแย่แค่ไหน ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็แค่ท�าใจยอมรับแล้ว

ก้าวต่อไปให้มั่นคงและมสีตมิากที่สุดกพ็อ เมื่อไม่ประมาทกค็งไม่มเีรื่องคาด

ไม่ถงึแบบนี้อกี ณชิาให้ก�าลงัใจตวัเองแล้วเดนิกลบัมาที่เวสป้ามรดกตกทอด

จากแม่ของตวัเอง แต่เสยีงแจ้งเตอืนโทรศพัท์ดงัขึ้นเสยีก่อน

ณิชาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดู แต่แล้วตากลมโตก็ต้องเบิกกว้าง

ขึ้นอกีเท่าตวัเมื่อเหน็ข้อความจากแอปพลเิคชนัที่เธอท�างานอยู่

“เฮ้ย!” หญงิสาวอุทานลั่นพร้อมกบัยกมอืทาบอก

คุณพระ อยากกนิร้านอาหารหรูขนาดนั้น ทางภตัตาคารไม่มบีรกิาร

ส่งเรอะ!

คิ้วเรยีวเหนอืดวงตากลมโตขมวดมุน่แทบเป็นปมยามเพ่งอ่านข้อความ 

จากลูกค้าอีกครั้ง ราคาอาหารแพงขนาดนั้นใครจะไปซื้อให้ได้ เธอจึงกด

ยกเลกิไปเสยี แล้วสวมหมวกกนันอ็กเตรยีมจะออกรถ แต่กต็้องสะดุ้งเมื่อ

ได้ยนิเสยีงแจ้งเตอืนจากแอปพลเิคชนัอกีครั้ง คราวนี้เป็นร้านอาหารชื่อดงั

ที่ราคาไม่แพงมาก แต่จดัเป็นร้านเดด็ขึ้นชื่อที่นกัทอ่งเที่ยวต้องแวะเวยีนมา
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ชมิเสมอ เธอจงึกดรบัแล้วขี่เวสป้าไปเข้าควิซื้ออาหารตามใบสั่ง

เวลาผ่านไปอากาศกย็ิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆ ณชิาเหงื่ออาบร่าง ไม่รู้จะ
เปรียบความร้อนระอุของกรุงเทพมหานครยามนี้ว่าอย่างไรดี ตอนเที่ยงว่า

ร้อนราวกับตกนรกแล้ว ตกบ่ายยิ่งร้อนกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่า ร้อนจนเหมือน

ตกลงไปในปล่องภูเขาไฟกไ็ม่ปาน

“ขอบคณุค่ะ” เธอรบัอาหารจากพนกังานในร้าน รบีจ่ายเงนิแล้วกลบั

ไปยังเวสป้าคันเก่งทันที โดยไม่ลืมส่งข้อความแจ้งเตือนลูกค้าว่าตอนนี้ 

เธอได้อาหารตามที่สั่งมาแล้ว

ณิชาขี่มอเตอร์ไซค์มาจนใกล้ถึงที่หมาย ทว่าเมื่อมาถึงทางเข้า

คอนโดมิเนียมใหญ่ยักษ์โครงการหรูตามพิกัดจีพีเอส ตากลมโตก็พลัน 

เบิกกว้าง นึกสงสัยว่าคนที่อาศัยอยู่ที่นี่อยากกินอาหารสตรีตฟูดอย่างนั้น

หรอื

หญิงสาวก้าวลงจากรถอย่างงงๆ พอดีกับที่เจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภยัหน้าโครงการหนัมาเหน็เธอเข้าพอดแีล้วขมวดคิ้ว

“ถ้าไม่ใช่ลกูค้าในโครงการเข้าไม่ได้นะครบัน้อง” เจ้าหน้าที่รกัษาความ

ปลอดภยัพูดพร้อมมองสาวน้อยหน้าใสตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า

แม้ไม่ใช่สายตาเหยยีดหยาม แต่กเ็ป็นสายตาดถูกูแบบที่ณชิาเกลยีด

ชะมดั

“มีคนสั่งอาหารค่ะ นี่ไง” เธอฉีกยิ้มตอบพร้อมกับชูถุงอาหารจาก

เยาวราชให้ดูเพื่อความบรสิุทธิ์ใจ แต่นั่นยิ่งท�าให้ดูน่าสงสยัมากขึ้นไปอกี

“น้องแน่ใจนะว่าส่งถูก”

“ถูกค่ะ” ณิชาถอนหายใจ “ถ้าอย่างนั้นหนูขอโทร. หาลูกค้าแป๊บนึง 

นะคะ”

เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัพยกัหน้าแกนๆ แล้วเดนิเลี่ยงออกไป

เลก็น้อย ท่าทางยงัเหมอืนไม่เชื่อ ยิ่งท�าให้ณชิาลนลานจิ้มผดิจิ้มถูกอยู่นาน
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กว่าจะกดโทร. ออกได้

“สะ...สสัดคี่ะ คุณคูกล้า” สายตากดดนัของเจ้าหน้าที่ตวัใหญ่ท�าเธอ

ละล�่าละลกัจนแม้แต่เธอยงัฟังตวัเองพูดไม่รู้เรื่อง

พูดอะไรออกไปเนี่ย เหมอืนเมื่อกี้เธอ ‘ด่า’ ลูกค้าเลย!

ความเงยีบจากปลายสายท่ามกลางอากาศร้อนระอยุิ่งท�าให้ณชิาสตแิตก 

เธอลนลานมองซ้ายมองขวา ท่าทางเตม็ไปด้วยพรุิธจนเจ้าหน้าที่รกัษาความ

ปลอดภยัจ้องเขมง็

“คุณคะ” เธอเรียกซ�้าอย่างกระวนกระวาย กระทั่งได้ยินเสียงตอบ

กลบัมา

“สวสัดคีรบั” เสยีงพูดเป็นภาษาองักฤษดงัมาตามสาย 

ชั่ววนิาททีี่ณชิาอึ้งไปนดิ แต่พอตั้งสตไิด้กถ็อนหายใจโล่งอกที่เขาฟัง

ภาษาไทยไม่รู้เรื่อง ไม่อย่างนั้นคงคดิว่าเธอด่าเขาไปแล้ว!

“คือว่าฉันเอาอาหารที่คุณสั่งมาส่งน่ะค่ะ” ณิชาตั้งสติแล้วพูดเป็น 

ภาษาอังกฤษให้ช้าชัดที่สุด เพราะกลัวเขาฟังไม่รู้เรื่อง แล้วเธอจะไม่ได้ค่า

อาหารอกี

“ครบั”

“แต่ฉนัขึ้นไปไม่ได้”

“ผมจะให้คนลงไปรบัคณุครบั ไม่เกนิห้านาทเีขาจะไปถงึ แล้วเจอกนั

ครบั” 

“คุณคะ...” เธอเสยีงหลง พยายามเรยีกเขา แต่ช้าไปแล้ว เพราะสั่ง

เสรจ็เขากว็างสายไปทนัทโีดยไม่คดิฟังเธอเลยแม้แต่น้อย

แบบนี้กม็ดี้วยหรอื

ณิชายังอยู่ในอาการเอ๋อสนิท ปกติแล้วเวลาไปส่งอาหารก็แค่โทร. 

แจ้ง ลูกค้าจะลงมารบัด้วยตวัเอง แต่ท�าไมคราวนี้กลบัให้เธอขึ้นไปข้างบน 

จะให้เธอขึ้นไปท�าไม ในเมื่อเขากจ็ะส่งคนลงมาอยู่แล้วไม่ใช่หรอื

สาวร่างเลก็หนัไปหาเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัทั้งที่ยงัอ้าปากค้าง 



14  l  เ ก ม ก ล ป ฏิ พั ท ธ์

ท่าทางเอ๋อๆ ของเธอยิ่งท�าให้คนมองไม่อาจวางใจ เขาสั่งให้เธอรออยู่ตรงนี้ 

ห้ามเข้าไปเดด็ขาด ส่วนตวัเองเดนิหนเีข้าไปหน้าตาเฉย ทิ้งให้ณชิายนืเคว้ง

อยู่ตามล�าพังกลางเปลวแดดร้อนระอุที่สะท้อนจากพื้นคอนกรีตยามบ่าย 

จนเหงื่อไหลชุ่มไปทั่วทั้งแผ่นหลงั

บอกได้ค�าเดยีว...ใจร้ายที่สุด!

ณิชาหันรีหันขวางอยู่นาน แต่ยังไม่เห็นวี่แววคนที่จะลงมารับเลย 

สกันดิ จนเธอเริ่มปลงว่าวนันี้คงได้กนิอาหารแทนที่จะไดเ้งนิแลว้กไ็ด้ ขณะ

ก้มลงดมกลิ่นตัวอยู่นั้น ก็มองเห็นหัวรองเท้าหนังมันปลาบเงาวับคู่หนึ่งมา

หยุดอยู่ตรงหน้า ท�าเอาสาวร่างเลก็สะดุ้ง รบีเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเรว็

“คุณ...” 

พูดได้เพยีงเท่านั้นณชิากร็ู้สกึว่าสมองหมุนคว้าง ไม่รู้เพราะยนืกลาง

แดดนานเกินไปหรือเพราะไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยตั้งแต่เช้า ท�าให้ภาพ 

ตรงหน้าถูกความมดืกลนืกนิจนพร่าเลอืนลงเรื่อยๆ 

ภาพที่เหน็เป็นสิ่งสุดท้ายคอื ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ ใบหน้าคมเข้ม

ไว้หนวดเคราประปรายปราดเข้ามารบัเธอได้ทนัท่วงท ี

คนอะไร...หล่อแล้วยงัใจดอีกีต่างหาก

ณชิาฝืนลมืตาและยิ้มออกมาเลก็น้อยในความมนี�้าใจของเขา ในที่สดุ

เธอก็ไม่อาจฝืนทนต่อไปได้ ภาพตรงหน้าพร่าเลือนลงเรื่อยๆ จนเธอมอง 

ไม่เหน็อะไรอกีต่อไปพร้อมกบัที่สตดิบัวูบ

เสยีงสญัญาณจากหน้าประตหูอ้งเพนตเ์ฮาส์เรยีกความสนใจจาก
คนที่ยืนกอดอกมองออกไปนอกผนังด้านที่กรุกระจกเห็นวิวกรุงเทพ-

มหานคร ร่างสูงหนัขวบั คาดหวงัว่าจะได้เหน็ ‘เป้าหมาย’ ของตวัเอง แต่

แล้วตาคมกว็าววบัขึ้นมาทนัทเีมื่อสิ่งที่เหน็กลบัไม่เป็นอย่างที่คดิ

“ท�าไมต้องอุ้มมา” เจ้าของห้องถามเสยีงแขง็ จ้องมองร่างเลก็บอบบาง

ที่สลบไสลไม่ได้สตอิยู่ในอ้อมแขนคนสนทิตาไม่กะพรบิ
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“เธอเป็นลมครับ” หนุ่มไทยหน้าเข้มตอบเสียงขรึม จากนั้นจึงวาง

หญิงสาวลงบนโซฟาเบดภายในห้องโถงรับแขกอย่างเบามือ แล้วหันไปส่ง

อาหารให้เจ้านาย “นี่ครบัที่คุณคริลิสั่งเธอไว้”

เจ้านายหนุ่มพยกัหน้า รบัถุงอาหารถุงใหญ่ไว้แล้วจงึไล่ผู้ช่วย “ออก

ไปก่อนไป” 

“แต่คุณณชิา...”

“ออกไปรอข้างนอก ที่เหลอืผมจดัการเอง”

“ครบั” วฤทธิ์จ�าต้องพยกัหน้ารบั แล้วล่าถอยไปท�าหน้าที่ของตวัเอง

ตามค�าสั่งเจ้านาย

คล้อยหลงัผูช่้วย หนุ่มเจ้าของห้องจงึหนัมามองหญงิสาวที่ยงันอน
ไม่ได้สติอยู่บนโซฟาเบดกลางห้องนั่งเล่น ตาคมปลาบมองตั้งแต่ศีรษะที่

ปกคลุมด้วยเรือนผมหนานุ่มยาวเคลียไหล่เล็กบอบบาง ใบหน้านวลเนียน

อ่อนหวาน จมูกเล็ก ริมฝีปากรูปกระจับจิ้มลิ้ม เครื่องหน้าจัดได้ว่าเป็น 

คนสวยหน้าตาดคีนหนึ่งทเีดยีว

แต่เขาไม่ชอบ ‘เดก็’

เหงื่อใสๆ ที่เกาะพราวบนใบหน้าอ่อนใสดงึดูดความสนใจของคริลิได้ 

เขาขมวดคิ้ว นกึสงสยัว่าเธอไปท�าอะไรมาถงึได้เหงื่อท่วมตวั ทั้งที่เขากเ็ปิด

แอร์ด้วยอุณหภูมิต�่ากว่าปกติ อากาศภายในห้องเย็นเฉียบตามประสาคน 

ขี้ร้อน แต่เธอยงัจะเหงื่อตกได้อกีอย่างนั้นหรอื

ใบหน้าคมคายก้มลงไปใกล้ๆ จนเห็นแพขนตางอนยาวของสาวเจ้า

ได้อย่างชดัเจน ทว่ายงัไม่ทนัมองส�ารวจเธอได้มากกว่านั้น อยู่ๆ เปลอืกตา

ของเธอกเ็ปิดขึ้นจนคริลิถอยหลงัไปไม่ทนั

หรอืต่อให้ทนั...เขากไ็ม่คดิจะถอย

ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิต�่ากว่ายี่สิบห้าองศาต่างกับ

อากาศร้อนนรกที่เผชิญมาทั้งวันอย่างสิ้นเชิงท�าให้ณิชาได้สติ เธอขยับตัว 
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เลก็น้อย แต่ความรูส้กึวงิเวยีนคลื่นไส้ยงัตวีนอยูใ่นช่องท้องไม่หายไปเสยีท ี

หญงิสาวค่อยๆ ลมืตาขึ้นช้าๆ สิ่งแรกที่เหน็คอืนยัน์ตาคมปลาบคู่หนึ่งที่มอง

เธอเขมง็

เสี้ยววนิาททีี่สองสายตาสอดประสาน ประกายชั่วร้ายในดวงตาคูค่ม

ตรงหน้าก็ท�าเอาคนถูกมองขนลุกเกรียว ณิชากวาดตามองไปทั่วใบหน้า

คมคายที่ไว้หนวดเคราประปรายของหนุ่มต่างชาติร่างสูงใหญ่ที่ก�าลังคร่อม

ร่างเธอไว้

เขา ‘คร่อม’ เธออยู่อย่างนั้นหรอื!

ตากลมโตเบิกกว้างราวกับไข่ห่าน จากที่สะลึมสะลืออยู่เมื่อครู่ก็ตื่น

เตม็ตา ประกายวบิวบัในตาคมปลาบคูน่ั้นท�าเอาหญงิสาวใจหายวาบ อาราม

ตกใจท�าให้เธอยกเท้าขึ้นหมายจะถีบผู้ชายท่าทางน่ากลัวที่คร่อมร่างเธอไว้ 

แต่เหมอืนเขาจะรู้ทนั ยงัไม่ทนัออกแรงถบี เขากค็ว้าข้อเท้าเธอไว้ได้ ซ�้ายงั

ตรงึเธอไว้ในสภาพล่อแหลม

โจรข่มขนืหรอืเปล่าวะ!

“กรี๊ด...อุ๊บ!” สาวร่างเลก็ร้องเสยีงหลง แต่เพยีงครู่เดยีวกถ็กูมอืหนา

ตะครบุไว้อย่างแรง ชนดิที่อย่าว่าแต่ร้องเลย แค่จะหายใจยงัหายใจไม่ออก

ด้วยซ�้า ที่ส�าคญั...เธอคลื่นไส้เหลอืเกนิ

“ผมจะปล่อยมอื แต่ห้ามร้อง ตกลงไหม” 

เสยีงพูดเป็นภาษาองักฤษส�าเนยีงชดัเจนดงัขึ้นข้างใบหู ค�าพูดคล้าย

จะปลอบประโลม แต่นั่นไม่ท�าให้ดขีึ้นเลยสกันดิ ลมหายใจอุ่นๆ ที่กระทบ

ต้นคอยิ่งท�าให้เธอขนลกุเกรยีว น�้าย่อยตตีื้นขึ้นมาถงึล�าคอ จวนเจยีนจะทน

ไม่ไหวเตม็แก่ จงึได้แต่ส่ายหน้าเบาๆ

“บอกว่าอย่าร้อง คดิว่าผมจะท�าอะไรคุณหรอื”

กแ็ล้วถ้าไม่ใช่จะเข้ามาใกล้เธอท�าไมเล่า!

ณิชาอยากตะโกนถามไปเหลือเกิน แต่ท�าไม่ได้ จึงได้แต่ส่ายหน้า 

แรงขึ้น เธอจะไม่ไหวแล้ว แต่เขายงัไม่ยอมปล่อยมอื ยิ่งเธอส่ายหน้ากย็ิ่ง
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คลื่นไส้หนกั ในที่สุดกท็นไม่ไหวอกีต่อไป

พรวด!

หญิงสาวคายของเก่าออกมาจนหมดเหมือนทุกครั้งที่โรคกระเพาะ

ก�าเริบ เธอมักจะปวดท้องและอาเจียนออกมาเสมอ แต่คราวนี้มันต่าง 

ออกไป

เธออาเจยีนใส่มอืเขาไม่พอ ยงัอาเจยีนใส่ชุดสูทราคาแพงของเขาอกี

ต่างหาก!

“เธอ!” เสยีงตวาดปานฟ้าผ่าดงัอยู่เหนอืศรีษะ ร่างสูงผละออกอย่าง

รวดเรว็แล้วจ้องตวัการด้วยนยัน์ตาวาววบัเอาเรื่อง

“เรามเีรื่องต้องคยุกนั” หนุม่เจ้าของห้องชี้หน้าพร้อมมองด้วยสายตา

คาดโทษ พลอยท�าให้คนถูกจ้องร้อนๆ หนาวๆ

ณิชาอ้าปากค้าง ยังช็อกกับเหตุการณ์เมื่อครู่ ไม่อยากเชื่อว่าตัวเอง

อาเจียนใส่มือเขาได้อย่างไร แล้วท่าทางเหมือนคุณชายหรือไม่ก็ราชนิกุล 

สูงศกัดิ์ออกอย่างนั้น เขาไม่ฆ่าเธอเลยหรอื

ฮอื...อยากเป็นเต่า อยากหดหวักลบัเข้ากระดอง

สาวร่างเล็กได้แต่โอดครวญอยู่ในใจ เมื่อเจ้าของห้องก้าวเข้ามาหา

ด้วยท่าทางมาดร้ายจนเธอต้องถอยร่นไปเรื่อยๆ ตาวาวโรจน์เหมอืนมไีฟสมุ

อยู่ในนั้นท�าเอาหญงิสาวหน้าซดีจนเหมอืนไร้สเีลอืด ทั้งยงัสั่นไปทั้งร่าง ถ้า

ท�าได้เขาคงฆ่าเธอไปแล้ว

ให้ตาย นี่มนัวนัอะไรกนั!

เขม็นาฬิกายงัคงเดนิหน้าบอกเวลาไปเรื่อยๆ อกีไม่นานจะถงึเวลา
ที่เธอต้องกลบับ้าน แต่กย็งักลบัไม่ได้ ทั้งที่ใจอยากออกจากห้องนี้ไปตั้งแต่

ฟื้นแล้ว ทว่าจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่ได้ออกไปไหน อย่าว่าแต่จะกลับบ้าน

เลย เจอสายตาเยือกเย็นจากเจ้าของห้องเข้าไป แค่ขยับตัวเธอยังไม่กล้า 

ด้วยซ�้า
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ถ้าจะมองเธอด้วยสายตาอาฆาตขนาดนี้ละก็...ไม่ชักปืนออกมายิง 

เลยล่ะ

ณชิาคดิเซง็ๆ วนันี้เกดิอะไรขึ้นกบัเธอกนัแน่ ถงึได้มเีรื่องร้ายๆ ไม่

หยดุ ตั้งแต่รถเกอืบล้มเพราะควนัด�าจากรถประจ�าทางคนันั้น ถกูรถยนต์ที่

ขบัตามหลงักดแตรไล่เสยีงดงัจนเธออดกลวัไม่ได้ว่าคนขบัจะขบัชนเธอหรอื

คว้ามดีออกมาไล่ฟันเธอเข้า ไหนจะโรคกระเพาะก�าเรบิจนอาเจยีนใส่ชดุสทู

ราคาแพงนี่อกี ท�าเอาเธอต้องคดิทบทวนว่าตอนออกจากบ้านมจีิ้งจกร้องทกั

หรอืไม่ หรอืก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านหรอืเปล่า ท�าไมถงึได้เกดิเรื่องทั้งวนั 

เพยีงแค่คดิไปถงึเจ้าของนยัน์ตาวาววบัไม่ต่างจากเสอืจ้องมองเหยื่อ 

ณิชาก็อดปรายตามองไปทาง ‘เขาคนนั้น’ ไม่ได้ แต่แล้วก็ต้องสะดุ้งโหยง

เมื่อเหน็ว่าเขาก�าลงัมองเธอเช่นกนั

“รบีจดัการตามที่ผมบอก” หนุม่ต่างชาตหินัไปออกค�าสั่งกบัหนุ่มไทย

หน้าเข้มที่ณชิาจ�าได้ว่าเป็นคนลงไปรบัเธอขึ้นมา และที่ส�าคญัคอื เขากก็�าลงั

ปรายตามองมาทางเธอเช่นกนั

“เดี๋ยวค่ะคณุ...” เธอละสายตาจากเจ้าของห้องหน้าโหดแล้วหนัไปหา

หนุ่มไทยใจด ีเธอพูดกบัเขาเป็นภาษาไทยหวงัจะขอความช่วยเหลอื 

“รีบไป” เจ้าของห้องสั่งเสียงเฉียบ จนลูกน้องต้องก้มหน้าลงแล้ว 

ออกจากห้องไปตามค�าสั่งเจ้านาย

เขาไปแล้ว...ผู้ชายใจดคีนนั้นออกไปแล้ว!

เมื่อต้องอยู่กบัเจ้าของห้องหน้าโหดตามล�าพงั ณชิากย็ิ่งกระวนกระวาย

หนกักว่าเดมิ ได้แต่มองตามร่างสงูใหญ่ที่เดนิจากไปตาละห้อย อยากขอร้อง

ให้เขาอยู่ด้วยก่อน เผื่อเธอถกูฆ่าอย่างน้อยเขาจะได้เอาศพเธอกลบัไปให้แม่

ดูด้วย แน่นอนว่าเธอแค่คดิแต่ไม่ได้พูดออกมา เพราะดูจากสายตาเจ้าของ

ห้องแล้ว ไม่ฉลาดเลยหากจะท�าอย่างนั้น แค่นี้เธอก็รู้แล้วว่าใครมีอ�านาจ

สูงสุดในที่แห่งนี้

บรรยากาศระหว่างหนุ่มสาวที่ต้องอยู่ด้วยกันตามล�าพังไม่ใช่เรื่องดี
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เลยสักนิด ในเมื่อคนหนึ่งเอาแต่จ้องมองด้วยสายตาเยือกเย็น ท�าเอาคน 

ถูกมองรู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งไขสันหลัง หัวใจดวงน้อยเต้นไม่เป็นจังหวะ 

จากที่ไม่กลัวก็เริ่มกลัว ณิชาเริ่มนั่งไม่ติด หันรีหันขวางอย่างคนท�าอะไร 

ไม่ถูก

“ขอโทษค่ะ ฉะ...ฉนัไม่ได้ตั้งใจ” ในที่สุดณชิากท็นความกดดนัจาก

สายตาของเขาไม่ไหว เธอบอกละล�่าละลกัพร้อมกบัยกมอืไหว้ แสดงความ

บรสิุทธิ์ใจให้เขาเหน็ว่าเธอไม่ตั้งใจให้เกดิเรื่องแบบนี้เลยจรงิๆ

“ผมรู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจ” เจ้าของห้องบอกเสียงเครียด เขายกมือ

กอดอกขณะสบตาสาวตรงหน้าแน่วแน่ แม้เสียงทุ้มต�่าของเขาจะให้ความ

รู้สกึอนัตราย แต่เพยีงเขารบัรูว่้าเธอไม่ได้ตั้งใจ แค่นี้หญงิสาวกย็ิ้มออก ทว่า

ประโยคถดัมาของเขานี่สิ

“แต่ที่คุณท�าเสยีหายกไ็ม่ใช่เรื่องเล่น” 

ณิชาหุบยิ้มทันทีราวกับถูกสับสวิตช์ แล้วจึงกล่าวเสียงอ่อย “ฉัน 

ไม่ได้ตั้งใจจรงิๆ นะคะ ถ้ามอีะไรที่ฉนัพอจะช่วยได้...”

“สูทตวันี้ดไีซเนอร์ตดัให้ผมเป็นพเิศษและมแีค่ตวัเดยีวในโลก และ

ผมจะต้องสวมไปงานคนืนี้ คุณรู้ความเสยีหายใช่ไหม”

สาวคนฟังถึงกับอึ้ง...เขาบอกว่านี่เป็นสูทตัวเดียวในโลก แล้วมูลค่า

ของมนัจะเท่าไร!

“มลูค่าของมนัตเีป็นเงนิไทยคอืตวัละสามล้าน และคณุอาเจยีนใส่สทู

และกางเกงตัวละสามล้านของผม” เจ้าของห้องพูดด้วยน�้าเสียงเรียบเรื่อย 

แต่คนฟังชอ็กไปแล้วเป็นที่เรยีบร้อย

ชุดบ้าอะไรราคาหกล้าน!

ณิชาอ้าปากค้าง ช็อกจนพูดไม่ออก เธออยากคิดว่าเขาล้อเล่น แต่

แววตาของเขายนืยนัได้เป็นอย่างดว่ีาเขาพดูจรงิแน่นอน นาทนีี้เธออยากจะ

ร้องไห้เสยีเหลอืเกนิ ท�าไมมตีาแต่ไร้แววได้ถงึขนาดนี้ ถงึได้ไปอ้วกใส่เขา!

“ระ...ราคาเท่าไหร่นะคะ” เธอถามตะกุกตะกกั รูส้กึวา่อากาศภายใน
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ห้องนั้นหนาวเยน็กว่าปกตจินฟันกระทบกนัดงักกึๆ ไปหมด

“ผมว่าคุณรู้ราคาอยู่แล้วนะ” เขาถอนหายใจ สหีน้าเบื่อแกมร�าคาญ 

“ผมไม่คิดว่าคุณจะสั่งตัดชุดให้ผมใหม่หรอก เพราะแค่ค่าท�าความสะอาด 

ก็น่าจะหลายแสน” พูดมาถึงตรงนี้ เจ้าของห้องก็มองเธอตาเป็นประกาย 

แล้วเลกิคิ้วถาม “คุณจะจดัการค่าเสยีหายนี้ยงัไง”

“อะไรนะคะ” ค�าว่า ‘ค่าเสยีหาย’ ที่ออกจากปากเขาท�าเอาคนฟังชะงกั

ราวกบัถูกฟ้าผ่าลงกลางศรีษะกไ็ม่ปาน 

อย่าว่าแต่ค่าท�าความสะอาดหลักแสนเลย เธอมีเงินในกระเป๋าแค ่

ห้าร้อย หน้าอย่างเธอน่ะหรอืจะเอาอะไรไปชดใช้ให้เขา!

“ไม่อย่างนั้นคงต้องส่งต�ารวจ” 

พูดจบเขากผ็ละออกไปทนัท ีท�าเอาสาวเจ้าตกใจจนตาเหลอืก รบีวิ่ง

ไปขวางไว้

“เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวๆ” ณชิาคว้าท่อนแขนก�าย�าหมบั แต่เขาสะบดัแขนออก

ราวกบัรงัเกยีจ เธอจงึต้องเปลี่ยนมาเป็นยกมอืไหว้ขอร้องเขาแทน “อย่าเลย

ค่ะ ฉนั...ฉนัไม่ได้ตั้งใจนะคะ อย่าแจ้งความเลยนะคะ”

“หมายความว่าคุณจะ ‘ชดใช้’ ให้ผม...ใช่ไหม” คิ้วเข้มเลิกขึ้น 

เลก็น้อยเป็นเชงิถาม ตาคมแฝงประกายวบัวาว

“แต่ฉะ...ฉนัไม่มเีงนิ” อย่าว่าแต่ค่าชดุราคาหกล้านเลย แค่ค่าท�าความ 

สะอาดหลกัแสนนั่นเธอกไ็ม่มปีัญญาหามาชดใช้เขาแล้ว 

ณิชาอยากร้องไห้เสียเหลือเกิน ถ้าเธอมีเงินมากขนาดนั้นแล้วเธอ 

จะมาขี่รถส่งอาหารท�าไม สู้นั่งๆ นอนๆ ท�าตัวรวยๆ อย่างที่อยากท�ามา

ตลอดชวีติไม่ดกีว่าหรอื

“ถ้าพอมอีะไรที่ฉนัช่วยได้ ฉนัหมายถงึ...ให้ชดใช้แทนเงนิ เพราะฉนั

ไม่มีเงินจริงๆ ค่ะ” สาวผู้น่าสงสารช้อนตามองหนุ่มตรงหน้าด้วยแววตา 

ขอความเหน็ใจ อยากขอร้องเขาเหลอืเกนิว่า ถ้าเขารวยถงึขนาดเป็นเจ้าของ

เพนต์เฮาส์หรูหราราคาหลักร้อยล้าน ซื้อเสื้อผ้าชุดละหกล้านได้ แค่ค่า
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ท�าความสะอาดไม่กี่แสนขนหน้าแข้งคงไม่ร่วงหรอก แต่อกีใจกค็้าน ความ

จนไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่รบัผดิชอบการกระท�าของตวัเองเช่นกนั

“ถ้าอย่างนั้นก็ชดใช้เป็นอย่างอื่น” เขาบอกเสียงเข้ม พร้อมกับ

กวาดตามองสาวร่างเลก็ตรงหน้าตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้าอกีครั้ง

สายตาราวกบัก�าลงั ‘ประเมนิสนิค้า’ ของคนตรงหน้าท�าเอาคนถกูมอง

หน้าร้อนวาบ ท่าทางของเขาท�าให้เธอคดิดไีม่ได้เลยสกันดิ มนัเหมอืนสายตา

ตวัร้ายโรคจติในละครหรอืนยิาย ที่ถ้าไม่มเีงนิใช้หนี้...กแ็ค่เอาตวัขดัดอก 

เขาคงไม่น�้าเน่าขนาดนั้นหรอกใช่ไหม!

ณชิาปล่อยมอืที่จบัแขนเขาไว้แล้วก้าวถอยหลงัทนัท ี เธอยกแขนขึ้น

กอดอกมองเขาอย่างระแวดระวงัแล้วถามเสยีงสั่น “หมายความว่ายงัไงคะ”

“แล้วคิดว่าไง” แทนที่จะตอบ เจ้าของห้องกลับเป็นฝ่ายย้อนถาม

พร้อมกับก้าวเข้าไปหาช้าๆ ใช้สายตากดดันตรึงสาวตรงหน้าไว้ไม่ให้เธอ 

ขยบัหนี

ณิชาหน้าซีดลงราวกับไร้สีเลือด ตากลมโตเบิกกว้าง มองเขาด้วย 

แววตาตื่นตระหนก เธอไม่คดิเลยว่าจะได้ยนิค�าพูดนั้นจากปากเขา ในเมื่อ

ผูช้ายตรงหน้ากด็เูป็นคนท่าทางภมูฐิาน หน้าตาด ีดรู�่ารวยผดิมนุษย์มนา ก็

ควรจะมาตรฐานสูง ไม่ควรมาเลอืกผู้หญงิแบบเธอไม่ใช่หรอื

สาวร่างเลก็ก้าวถอยหลงัช้าๆ แต่ยิ่งถอยเขากย็ิ่งก้าวตาม

รูปการณ์แบบนี้...โจรข่มขนืชวัร์!

“อย่าเข้ามานะ!” หญงิสาวร้องลั่น แม้ไม่มเีงนิ แต่เธอไม่ยอมเอาตวั

เข้าแลกแน่ๆ ถงึจะจนแต่เธอกม็ศีกัดิ์ศร ีให้ตายอย่างไรก.็..

“นี่คดิอะไรอยู่” น�้าเสยีงแสดงความไม่พอใจของเขาท�าให้คนที่ก�าลงั

คดิอะไรไปไกลได้สติ

เพยีงเหน็ใบหน้าคมเข้มบึ้งตงึไม่สบอารมณ์ของคนตรงหน้า ไหนจะ

แววตาเบื่อแกมระอา มมุปากกดลงเลก็น้อยราวกบัเยาะหยนั แค่นั้นกท็�าเอา

เธอชาไปทั้งร่างเหมอืนถูกน�้าเยน็สาดใส่
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เขา...ไม่ได้คดิ ‘ลามก’ กบัเธออยู่หรอกหรอื

“คิดว่าผมจะท�าอะไรคุณ” เจ้าของห้องถามเสียงห้วนก่อนจะแค่น

หวัเราะ แววตาเยอืกเยน็จนคนมองขนลุกเกรยีว

“กค็ุณมองเหมอืนอยาก...”

“คดิว่าผมจะสนใจตวัคุณเรอะ” 

“กะ...ก็คุณบอกว่าให้ฉันใช้อย่างอื่นชดใช้ ละ...แล้วคุณก็มองฉัน” 

เจ้าของเสียงใสแย้ง “ถ้าไม่ได้คิดลามกกับฉันแล้วท�าไมต้องมองแบบนั้น 

ล่ะคะ”

“ให้ตายเถอะ คุณผู้หญิง ถึงคนเราจะหลงตัวเองแค่ไหน ก็ควรมี 

ขดีจ�ากดัด้วยนะครบั” น�้าเสยีงของชายหนุม่บ่งบอกความเบื่อแกมระอา เขา

ส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ ก่อนจะกล่าวใส่หน้าหญงิสาวอย่างโหดร้าย 

“รูปร่างหน้าตาคุณไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต�่าผมด้วยซ�้า!”

ถ้าเปรียบค�าพูดก่อนหน้านี้ของเขาว่าเหมือนฟ้าผ่าลงกลางกบาล 

คราวนี้กไ็ม่ต่างจากลากคนฟังไปตบกลางสี่แยก

ถ้าจะพูดขนาดนี้...เอามดีมาแทงเธอเลยดกีว่า!

คนไม่สวยรู้สกึชาไปทั้งหน้า เธอมองเขาด้วยแววตาเหลอืเชื่อ ผู้ชาย

อะไรปากร้ายเหลอืเกนิ จรงิอยู่ที่เธอไม่ใช่คนหน้าตาสวยปานนางฟ้านางสวรรค์

มาจากไหน ณิชารู้ตัวดี ตัวก็เล็กแค่นี้ สูงพ้นอกเขามานิดเดียว หุ่นเล็กๆ 

แบนๆ เหมอืนไม้กระดาน หน้าตาธรรมดาแบบที่เหน็ได้ทั่วไป ถงึไม่ได้ขี้เหร่

แต่กไ็ม่ได้สวยสะดุดตาแต่แรกเหน็ มดีอียู่แค่ผวิพรรณสะอาดสะอ้าน แต่

จ�าเป็นไหมที่ต้องตอกย�้าเธอได้โหดร้ายถงึเพยีงนี้

กแ็ค่ไม่สวย การที่เกดิมาไม่สวยไม่ใช่อาชญากรรม จ�าไว้!

ณชิาทั้งโกรธทั้งอายที่ถูกว่าครั้งแล้วครั้งเล่า ถ้าเป็นคนอื่นมาว่าแบบนี้

เธอคงตอกกลับหน้าหงายไปแล้ว แต่เพราะเธอเป็นคนก่อเรื่อง จึงไม่กล้า

โวยวายใส่ ได้แต่อดทนอดกลั้นให้มนัจบๆ ไป

“ที่ผมจะบอกคอื ถ้าคณุไม่มเีงนิชดใช้...” เมื่อเหน็วา่เธอไมเ่ถยีง เขา
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จงึพูดต่อ “คุณกต็้องท�างานใช้หนี้” 

“งานอะไรคะ” ถึงเขาจะบอกว่าไม่สนใจเธอก็เถอะ แต่คนฟังก็ยัง 

อดระแวงไม่ได้ งานอะไรที่จะใช้ทดแทนเงินสามสี่แสนได้ มีงานสบาย 

แบบนั้นด้วยหรอื

ณิชาขมวดคิ้วด้วยความสงสัย ถ้าไม่ใช่งานประเภทเอาตัวเข้าแลก 

แล้วมนังานอะไร เธอจะไปท�าบ้าง จะได้มเีงนิดูแลแม่และหาบ้านใหม่ที่เป็น

บ้านของตวัเองเสยีที

“อย่ามองผมด้วยสายตาแบบนั้น” หนุ่มหน้าเข้มเอ่ยอย่างรู้ทนั แล้ว

ตอกย�้าความ ‘ธรรมดา’ ของสาวเจ้าต่ออีก “คุณไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่ผม

ต้องการ”

“คุณจะให้ฉนัท�าอะไรคะ ฉนัท�าได้หมดเลยค่ะ” ถงึคราวเธอท�าเสยีง

เหมน็เบื่อใส่เขาบ้าง...กร็ู้แล้วว่าไม่สวย จะย�้าท�าไมหนกัหนา!

“ผมต้องอยูท่ี่ไทยอย่างน้อยสามเดอืนจนกว่างานจะเสรจ็ แต่ผมไม่มี

ผู้ช่วย”

“แล้วผู้ชายใจดีคนนั้น...” เธอหันไปทางประตูที่หนุ่มไทยหน้าเข้ม 

เพิ่งเดนิออกไป ไม่รู้ว่าคดิไปเองหรอืเปล่า แต่เธอรู้สกึว่าอยู่ๆ อากาศกเ็ยน็

ยะเยอืกขึ้นมาอกีแล้ว

“ท�าไม” หนุ่มหน้าเหี้ยมถามเสยีงแขง็

“เขาไม่ได้เป็นผู้ช่วยคุณหรอกหรอืคะ”

“เขาต้องท�าหลายอย่าง ผมอยากได้แม่บ้านที่ไว้ใจได้ ไว้ดูแลผมกบั

ฮนันี่ของผม”

“ฮันนี่หรือคะ” คนฟังท�าหน้าครุ่นคิดขึ้นมาทันที เธอเดาว่า ‘ฮันนี่’  

น่าจะเป็นชื่อเรยีกแทนตวัคนรกัหรอืภรรยาเหมอืนผู้ชายทั่วไป ถ้าเขามเีมยี

แล้วเธอกค็งไม่ต้องกลวั 

หลงัจากคดิเองสรปุเองเสรจ็สรรพ เธอจงึพยกัหน้าเบาๆ แล้วถามต่อ 

“ฉนัต้องท�าอะไรบ้างคะ” 



24  l  เ ก ม ก ล ป ฏิ พั ท ธ์

“ดูแลบ้าน ดูแลผมกบัฮนันี่ แค่นั้น”

“ได้ค่ะ” ณชิาพยกัหน้าแขง็ขนั ตากลมโตเป็นประกายสุกใส ให้ดูแล

เขากบัภรรยากไ็ม่ใช่ปัญหา เพราะเธอท�างานพเิศษมาตั้งแต่สมยัเรยีนมธัยม 

งานแม่บ้าน ล้างจาน ท�ากบัข้าว หรอืแม้แต่ร้อยมาลยัขายกท็�ามาแล้ว ท�างาน

แค่สามเดอืนแลกกบัการไม่ต้องหาเงนิหลายแสนมาชดใช้ค่าซ่อมสทูแสนแพง

ของเขา แค่นี้เธอท�าได้สบายมาก

“อย่าเพิ่งรบัปากง่ายขนาดนั้นจนกว่าจะรู้รายละเอยีดทั้งหมด”

“คะ?” น�้าเสียงเยือกเย็นแฝงอันตรายของเขาท�าเอาหญิงสาวหุบยิ้ม

ทนัควนั

“ทุกอย่างในบ้านผมต้องเป็นความลับ ที่คุณท�างานกับผมต้องเป็น

ความลบั ผมจะให้คณุเซน็สญัญาด้วย ถ้ามอีะไรเลด็ลอดไปแม้แต่นดิเดยีว 

...ผมว่าคุณไม่อยากรู้ผลของมนัหรอก”

“ถ้าอย่างนั้นฉนัไม่เซน็ได้ไหมคะ” ในเมื่อคดิว่ามนัอนัตรายถงึเพยีงนี้ 

แล้วเธอจะเอาตวัเองเข้าไปเสี่ยงท�าไม

ทว่า...

“ไม่ได้!” หนุ่มเจ้าของห้องตอบเสยีงแขง็

ถึงจะถูกดุจนหน้าเหลือสองนิ้ว ณิชาก็ยังฝืนหัวเราะแห้งๆ แต่แอบ

สงสยัในใจ...ในเมื่อไม่เหลอืทางเลอืกให้เธอ แล้วจะถามท�าไม

“ผมจะให้คนเอาสัญญามาให้ ระหว่างนี้คุณก็...” เจ้าของห้องบอก

ด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั ทว่ายงัไม่ทนัพดูจบกม็เีสยีงบางอย่างขดัจงัหวะเสยีก่อน

จ๊อก...

หนุ่มมาดเข้มท�าหน้านิ่ว ขณะที่หญิงสาวได้แต่ยิ้มแหย ไม่คิดว่า

กระเพาะเจ้ากรรมจะส่งเสยีงประจานความหวิโหยของเธอได้ลงคอ จงึได้แต่

หวัเราะแล้วเกาศรีษะแก้เก้อ ใบหน้าแดงก�่าด้วยความอบัอาย

“ไม่ได้กนิข้าวมาหรอืไง”

“ก็...ค่ะ” ป่วยการที่เธอจะโกหก นอกจากน�้าเปล่ากับกาแฟโบราณ 
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ถงุละสามสบิที่ซื้อมาดบักระหายระหว่างรอเยน็ตาโฟเจ้าดงัแล้ว กไ็ม่มอีะไร

ตกถงึท้องอกีเลย

“เป็นโรคกระเพาะใช่ไหม”

“ค่ะ” หญงิสาวพยกัหน้าเบาๆ

“แล้วท�าไมไม่กนิ” ชายหนุ่มถามเสยีงแขง็ มองด้วยสายตาดุๆ

“คอืว่าฉนัต้องออกมาท�างานส่งอาหารน่ะค่ะ” ตอบไปแล้วกแ็ปลกใจ

ว่าเขาจะมายุ่งกับเธอท�าไม แค่เรื่องท�างานใช้หนี้อย่างเดียวก็น่าจะพอแล้ว

ไม่ใช่หรอื

“ไม่ได้เรื่อง” เขาดุเธออกีแล้ว แต่กลบัยื่นมอืออกมาข้างหน้า

“คะ?” ณิชามองมือเรียวยาวแบบผู้ชายที่ไม่เคยท�างานหนักของเขา

แล้วกอ็จิฉาไม่น้อย นิ้วมอืเรยีวยาวเสยีจนผู้หญงิอย่างเธอยงัอาย

“โทรศพัท์ของคุณไง แล้วกข็อดูบตัรประชาชนคุณด้วย”

“ฉันไม่หนีหรอกค่ะ” เธอตอบรัวเร็ว แต่ก็ยื่นทั้งโทรศัพท์และบัตร

ประชาชนไปให้เขาแต่โดยดี ไม่นานเขาก็ส่งคืนมาให้ แต่คืนแค่โทรศัพท์

อย่างเดยีว

“แล้วบตัรประชาชนฉนัล่ะคะ”

“เผื่อว่าคุณหน ีผมจะได้ ‘ตาม’ ให้ถงึบ้าน!” เขากระชากเสยีงตอบ 

ท�าเอาสาวร่างเลก็สะดุ้งเฮอืก

“ไม่ต้องค่ะ ไม่ต้องไปถงึบ้าน” ณชิาส่ายหน้าแรงๆ จะให้เขาไปที่บ้าน

ไม่ได้เด็ดขาด แค่นี้เธอกับแม่ก็อยู่กันอย่างยากล�าบากแล้ว จึงยืนยัน 

หนกัแน่น “ฉนัจะมาค่ะ”

“พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงมาพบผมที่นี่” เขาก�าชับเสียงเข้ม พร้อมกับส่ง

สายตาเป็นเชงิสั่งว่า ‘ห้ามบดิพลิ้ว’ เดด็ขาด

“ท�าไมต้องมาดกึด้วยล่ะคะ ช่วงเยน็ได้ไหม”

“ตอนเยน็ผมไม่อยู่ ต้องไปรบัฮนันี่”

“อ้อ” คนฟังพยักหน้าอย่างคนเข้าใจอะไรง่ายๆ รู้สึกหายใจได้โล่ง 
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เมื่อคดิว่าภรรยาของเขาคงจะมาถงึแล้ว ดงันั้นการมาหาเขาตอนค�่ากไ็ม่เป็น

ปัญหา 

“แล้วผมจะตดิต่อไป” เขาบอกพร้อมกบัคนืโทรศพัท์ให้

“ค่ะ” ณิชารับค�า ไม่ใช่ว่าเธอเป็นคนหัวอ่อนว่าง่าย แต่เพราะไม่มี 

ทางเลอืกต่างหาก หญงิสาวถอนหายใจอกีครั้งแล้วหมุนตวัเดนิออกไป แต่

ก้าวไปได้แค่สองก้าวกถ็ูกเสยีงเข้มรั้งไว้ก่อน

“เดี๋ยว”

“คะ?” สาวร่างเลก็สะดุง้เฮอืก ลนลานว่าตวัเองท�าอะไรผดิไปหรอืไม่ 

แล้วจะต้องชดใช้ค่าเสยีหายอะไรอกี เพราะแค่นี้เธอกไ็ม่มปีัญญาหาเงนิมา

ชดใช้เขาแล้ว

“จะไม่บอกหรอืว่าคุณชื่ออะไร”

“ออ้” สาวร่างเลก็พยกัหนา้เบาๆ เมื่อนกึขึ้นไดว้า่จนจะตอ้งมาท�างาน

ด้วยกนัอยู่แล้ว แต่ยงัไม่ได้แนะน�าตวักนัเลย “ฉนัชื่อณชิาค่ะ เรยีกสั้นๆ ว่า

นาวกไ็ด้”

“ณิชา...” เขาทวนชื่อเธอพร้อมกับยิ้มมุมปาก แต่เป็นยิ้มที่ท�าเอา

เจ้าของชื่ออดรู้สกึแปลกๆ ไม่ได้

เขาท�าเหมอืนรู้จกัเธอ

“ฉนัไปได้หรอืยงัคะ” ณชิาถามเพราะไม่อยากอยูก่บัเขานานนกั และ

อกีอย่างตอนนี้กเ็ลยเวลากลบับ้านแล้วด้วย เธอไม่อยากให้แม่เป็นห่วง

หนุ่มร่างสูงไม่ตอบค�าถามนั้น แต่กลับเดินเข้ามาหา แม้ไม่มีท่าที

คกุคาม แต่นยัน์ตาวาววามที่จ้องมองมาอย่างแน่วแน่ท�าเอาสาวเจ้าพดูไม่ออก 

ได้แต่ถอยร่นไปเรื่อยๆ จนชนโซฟาด้านหลัง เขาถึงยอมหยุด แต่กระนั้น 

กย็งัก้มหน้าลงไปหาแล้วถาม

“ไม่ถามล่ะว่าผมชื่ออะไร”

“เอ้อ...”

“คุณไม่อยากรู้หรอื” 
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คนถูกถามกลั้นหายใจทันที เสียงทุ้มต�่าแฝงไว้ด้วยความลึกลับ

อนัตรายท�าให้เธอขนลุกอกีแล้ว ทว่ายงัไม่ทนัที่ณชิาจะตอบ มุมปากได้รูป

ของหนุ่มเจ้าของห้องกย็กยิ้มเลก็น้อย ตาเป็นประกาย 

“ผมชื่อคิริล” เขาเว้นจังหวะเล็กน้อยพอให้สาวเจ้าได้หายใจหายคอ 

จากนั้นจงึบอกชื่อเตม็ด้วยเสยีงต�่าพร่า แต่สลกัลงในใจคนฟัง “ผมชื่อ คริลิ 

อาร์ชาวนิ...จ�าไว้ให้ดลี่ะ”



บ้านที่ณิชาอาศัยอยู่เป็นบ้านจัดสรรในหมู่บ้านโครงการหนึ่ง แม้
ไม่ได้อยู่ใจกลางเมอืงหลวง แต่กไ็ม่ไกลมากนกั การเดนิทางไปมาค่อนข้าง

สะดวก เพราะเป็นส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดนิ มรีถกอล์ฟรบัส่ง

จากในหมู่บ้าน มีระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม ทั้งหมดไม่ใช่เพราะ 

นิ่มนวลผู้เป็นแม่ของณชิาเป็นคนร�่ารวยมอีนัจะกนิ แต่เพราะความช่วยเหลอื

จาก ‘ใครบางคน’ ต่างหาก

ใครบางคนที่ต้องการ ‘ซ่อน’ สองแม่ลูกไว้

“กลบัดกึนะหนู” ลุงยามรกัษาความปลอดภยัหน้าหมู่บ้านเอ่ยทกั

“ยุง่ๆ น่ะค่ะลงุ” ณชิายิ้มตอบพลางเอื้อมมอืไปแตะออโตการ์ดส�าหรบั

ให้ลกูบ้านใช้เข้าออกหมูบ้่าน รอจนไม้กั้นยกขึ้นแล้วจงึขี่เวสป้าคนัเก่าเข้าไป

ด้านใน

หญงิสาวบงัคบัเวสป้าไปตามทางที่ประดบัด้วยเสาไฟเป็นระยะๆ จน

กระทั่งเกอืบถงึในสุดของหมู่บ้านจดัสรร กม็าถงึบ้านทรงโมเดริ์นทรอปิคลั

ขนาดสามห้องนอน มรีั้วรอบขอบชดิและไม้พุม่ตกแต่งตามแนวก�าแพง ต่าง

๒
ลูกหมูสามตัว
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จากบ้านหลงัอื่น

บ้าน...ที่เธอไม่เคยกล้าเรยีกว่า ‘บ้าน’ ได้อย่างเตม็ปาก

ณิชาก้าวลงจากรถมาเปิดประตูรั้ว พลันตากลมโตก็หรี่ลงเล็กน้อย

เมื่อเห็นว่าภายในบ้านมีรถยนต์หรูคันหนึ่งจอดอยู่ ต่อให้ไม่บอกเธอก็รู้ว่า

เป็นใคร

คน ‘บ้านนั้น’ อกีแล้ว

แน่นอนว่าเธอไม่อยากข้องเกี่ยวกับคนพวกนั้นเลยสักนิด เธอแค่

อยากอยู่เงยีบๆ กบัแม่ แต่การที่พวกเขายงัมาข้องแวะด้วยเสมอนี่ต่างหาก

ที่จะท�าให้แม่เธอตดัใจไม่ได้เสยีที

“นาว” เสยีงอ่อนหวานใจดขีองนิ่มนวลดงัขึ้นทนัททีี่ณชิาเดนิเข้ามาถงึ 

นาทนีี้ถงึไม่อยากทกักค็งไม่ได้แล้ว

“ค่ะแม่” เธอยิ้มเนือยๆ แล้วหันไปหาชายหนุ่มร่างสูงอีกคนที่ก�าลัง

เดนิออกมาเช่นกนั

ณชิามองชายหนุ่มที่แม้ว่าตอนนี้จะดกึมากแล้ว แต่ยงัคงสวมสูทผูก

เนกไทเรยีบร้อย ผมสั้นตามสมยันยิมถกูเซตให้เสยไปด้านหลงั เผยให้เหน็

ใบหน้าหล่อเหลาคมคาย ดวงตาคมออกยาวรเีลก็น้อย จมูกโด่ง รมิฝีปาก

บาง มไีฝเลก็ๆ ที่มุมปากล่างค่อนมาทางซ้ายที่ถ้าไม่มองให้ดกีแ็ทบไม่เหน็ 

ทุกอย่างส่งเสรมิให้เขาดูภูมฐิาน น่าย�าเกรงตามหน้าที่การงาน

“สวัสดีค่ะคุณศีล” เธอยกมือไหว้ ‘สาธุการ’ หรือ ‘ศีล’ อาจารย์

มหาวทิยาลยัชื่อดงั ปัจจบุนัเขาคอืสมาชกิพรรคการเมอืงใหญ่ ผูท้ี่เจรญิรอย

ตาม ‘เจ้าของบ้าน’ ที่เธออยู่อาศยักบัแม่นี่เอง

“ท�าไมนาวกลบัช้าขนาดนี้” นกัการเมอืงหนุ่มถาม เสยีงทุม้ต�่าของเขา

ให้ความรู้สกึอบอุ่น อ่อนโยน บ่งบอกว่าเขาเป็นคนใจดมีากคนหนึ่ง

“นาวแวะเอาอาหารไปแบ่งเดก็ๆ ที่สถานธรรมมาด้วยค่ะ” ณชิาตอบ

พร้อมกบัชูถุงอาหารเยน็ชดืขึ้นให้ผู้อาวุโสกว่าทั้งสองดูเป็นการยนืยนั

“ทหีลงัอย่ากลบัดกึ มนัอนัตราย คุณน้านิ่มเป็นห่วงนาวมาก” 
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น�้าเสยีงนั้นคล้ายจะดแุต่ไม่ด ุคงเพราะรอยยิ้มที่น้อยคนนกัจะได้เหน็ 

ท�าให้เธออดยิ้มตามไม่ได้เวลาเหน็ฟันกระต่ายของชายหนุม่ตรงหน้า สาธกุาร

เปน็คนใจดมีาก ด้วยเหตุนี้เอง ตอ่ใหเ้ธอไม่ชอบ ‘คนบ้านนั้น’ อย่างไร แต่

สาธุการคอืข้อยกเว้น

เขาเป็นคนดี...ดีเกินไปด้วยซ�้า ดีจนทุกครั้งที่เธอคิดจะท�าหมางเมิน

ใส่ทไีร กร็ู้สกึเหมอืนตวัเองเป็นนงัแม่มดชั่วร้ายทุกที

ณิชาได้แต่ยิ้มแต้ เธอไม่ตอบ ไม่รับปากเลยแม้แต่ค�าเดียว รอจน

สาธุการลากลบัไปแล้ว จงึหิ้วถุงอาหารเข้ามาในครวั โดยมรี่างอวบอิ่มของ

นิ่มนวลตามเข้ามาตดิๆ

“ท�าไมวันนี้กลับดึกล่ะลูก แล้วอาหารพวกนี้อีก” คนเป็นแม่ถาม

พร้อมกับแกะยางที่รัดถุงอาหารอย่างช�านาญ ท�าทุกอย่างอย่างตั้งใจ เป็น

ภาพที่ลูกสาวเหน็จนชนิตา จงึอดไม่ได้ที่จะขยบัไปกอดแม่ไว้จากด้านหลงั 

“แม่ไม่โกรธหรอืที่นาวกลบัช้า” ณชิาถามแล้วหอมแก้มที่เริ่มมรีิ้วรอย

ตามวยัของแม่ ไม่มแีม้ค�าดุด่าไม่ว่าเธอจะท�าผดิกี่ครั้งกต็าม

“แม่จะโกรธหนูท�าไมล่ะลูก”

“ก็แบบ...” ลูกสาวยิ้มซุกซน หอมแก้มแม่อีกฟอดใหญ่ แล้วถาม 

ทเีล่นทจีรงิ “แบบว่านาวแอบไปท�าอะไรมาน่ะ”

“นาวจะท�าอะไรล่ะนอกจากท�างาน” นิ่มนวลคลี่ยิ้ม น�าอาหารไปอุ่น

ในไมโครเวฟ แล้วจงึหนัมาหาลกูสาว “แม่รูว่้านาวท�างานพเิศษเยอะ แต่แม่

ไม่อยากให้นาวท�าเลย”

“แม่ให้นาวท�าเถอะ นาวแค่อยากช่วย ไม่อยากให้เราพึ่งบ้านนั้นมาก

เกนิไป” 

“นาว...” นิ่มนวลปรามลกูสาว แต่แม่ตวัดจีะฟังสกันดิหรอืกไ็ม่ แถม

ยงัฉกียิ้มให้อกีต่างหาก

“นี่กร็บังานพเิศษมาอกีนะเนี่ย ลูกสาวแม่เก่งไหม” ลูกสาวตวัดถีาม

พร้อมกบัยิ้มโอ่ๆ พยายามเบี่ยงประเดน็ แต่แม่ไม่คล้อยตามง่ายๆ
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“นาวลดงานพเิศษลงดไีหมลูก อกีเทอมเดยีวหนูกจ็ะเรยีนจบแล้ว”

“จรงิๆ นะแม่ นาวจะเลี้ยงแม่เอง” ณชิาลอยหน้าลอยตาตอบ ท�าไม่รู้

ไม่ชี้ด้วยการหยบิช้อนมาตกัเยน็ตาโฟที่ซื้อมาตั้งแต่เที่ยง แล้วแสร้งท�าตาโต 

ทั้งที่ความจรงิแล้วเธอไม่รู้รสด้วยซ�้า “อร่อยมากเลยแม่ แม่ลองชมิส”ิ

“คุณศีลเขามาถามเรื่องนาวจะฝึกงาน” นิ่มนวลมองลูกสาวตัวแสบ

แล้วกไ็ด้แต่ถอนหายใจ พูดต่อด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั “คุณศลีเขาเป็นห่วง ถ้า

นาวยงัไม่มทีี่ฝึกงานกไ็ปฝึกงานกบัคุณศลีได้”

“ไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะ อาจารย์มทีี่ให้เลอืกเยอะ นาวไม่เข้าไปที่พรรค

ให้บ้านนั้นเสื่อมเสยีเพราะเราแน่นอน” เธอตอบยิ้มๆ ฉวยชามเยน็ตาโฟออก

ไปทนัท ี

“นาวนะ” นิ่มนวลได้แต่ถอนหายใจในความดื้อตาใสของลูกสาว แต่

กไ็ม่ว่าอะไร ได้แต่ปล่อยเลยตามเลยเหมอืนทุกที

แม้ว่าเมื่อวานชวีติของณชิาจะขลกุขลกัเกนิไปบ้าง ทว่ากไ็ม่ได้เลว
ร้ายจนเกนิไป ทกุปัญหามทีางออกเสมอ ต่อให้วนันี้เหนื่อยยากเพยีงใด แต่

อกีไม่นานวนัร้ายๆ จะผ่านไป พอถงึรุง่เช้ากจ็ะเป็นวนัใหม่ให้ได้เริ่มต้นใหม่

เสมอ

หญิงสาวร่างเล็กลุกจากที่นอนแล้วบิดกายเบาๆ อย่างเกียจคร้าน  

วันนี้เธอตื่นช้ากว่าเวลาปกติเล็กน้อย แต่ถึงจะขี้เกียจแค่ไหน สุดท้ายเธอ 

กจ็�าต้องลุกขึ้นอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วออกจากห้องนอนลงไปชั้นล่าง

กจิวตัรประจ�าวนัคอืลกุมาช่วยแม่ท�ากบัข้าวแต่เช้า จากนั้นจงึพาผูเ้ป็น

แม่ซ้อนเวสป้าคันเก่าไปใส่บาตรหน้าหมู่บ้าน หลังจากกนิมื้อเช้ากับแม่แล้ว 

เธอกเ็ดนิทางด้วยรถไฟฟ้าต่อรถไฟใต้ดนิมาจนถงึมหาวทิยาลยั

“ทางนี้จ้ะลูกสาว” เสยีงออกห้าวของผู้หญงิคนหนึ่งดงัขึ้น

ณชิารบีหนัไปตามเสยีงคุน้เคย เหน็ ‘ปรมิา’ หรอื ‘ปรมิ’ สาวลกูครึ่ง

ไทย-นอร์เวย์ตาคมผมยาวก�าลังโบกมือให้เธอด้วยมาดราวกับนางงาม
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จกัรวาล ชนดิที่ว่าทุกสายตาในโรงอาหารล้วนหนัมามองเป็นจุดเดยีว ณชิา

หวัเราะแล้วเดนิไปนั่งลงตรงข้ามปรมิา

“สวสัดปีลงิ” สาวหน้าใสแกล้งเรยีกชื่อเล่นของเพื่อนสนทิให้เพี้ยนไป

จากเดมิ 

แล้วกไ็ด้ผล สาวสวยหบุยิ้มทนัควนั ปรายตามองจกิเพื่อนพร้อมกบั

เรยีกเสยีงห้าว “ไอ้นาว!”

“แกกเ็บาๆ หน่อยน่าปรมิ แค่นี้เขากห็าว่าแกเป็นกะเทยกนัทั้งคณะ

แล้วนะ” ณชิาปรามเพื่อน แต่ตวัเองกลบัหวัเราะเสยีงดงั 

“แล้วไงใครแคร์” สาวสวยประจ�าคณะยักไหล่ด้วยจริตเกินหญิง  

บ่งบอกว่าไม่แยแสเลยสักนิดตามประสาสาวมั่น แล้วจึงมองเพื่อนอย่าง

ต้องการจบัผดิ

“อะไร” คนถูกจ้องถามงงๆ

“ท�าไมตาแกคล�้าๆ เมื่อวานฉนัโทร. หากไ็ม่รบัสาย”

“ยุง่ๆ น่ะ” ณชิาบอกปัด ไม่อยากบอกเพื่อนว่าเมื่อวานเธอเจอมรสมุ

ชีวิตอะไรมาบ้าง และอีกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แค่ไปเป็นแม่บ้าน

เท่านั้น แล้วจงึชวนเพื่อนเปลี่ยนเรื่อง “แล้วนี่แก้มมาหรอืยงั”

“นั่นไง” ปริมาพยักพเยิดไปยังทางเข้าโรงอาหาร “พูดถึงก็มาพอด ี

ลอยละล่องมาแล้วนั่น”

ณิชาหันไปมองตามที่เพื่อนบอก จึงเห็นเพื่อนสาวคนสนิทอีกคน 

‘คะนงึนจิ’ หรอื ‘แก้มใส’ สาวน้อยร่างอวบอิ่มที่มกัสวมชดุนกัศกึษาตวัโคร่ง

จนชนิตาก�าลงัเดนิกอดหนงัสอืตรงมาหา ในมอืมขีองกนิมาด้วยอกีตามเคย

“เมื่อเช้าแก้มตื่นมาท�าอาหาร ก็เลยท�าแซนด์วิชมาฝากปริมกับนาว

ด้วย” คะนึงนิจบอกพร้อมกับยื่นถุงแซนด์วิชแฮมชีสฝีมือตัวเองให้เพื่อน 

ทั้งสองอย่างเอื้อเฟื้อ

“ไม่เอาอะ อ้วน” ปริมาส่ายหน้าทันทีแบบไม่ต้องคิด เพราะรับงาน

นางแบบด้วย จงึไม่อาจกนิอะไรตามใจปากได้
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ความจรงิแล้วปรมิาเป็นคนสวยมาก แต่เพราะหุ่นสูงเพรยีว เครื่อง

หน้าคมคาย ใบหน้ามีมุมกรามสวย แถมความสูงถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า

เซนตเิมตรกบัผวิพรรณสนี�้าผึ้งนวลเนยีนเกนิกว่าจะพบเหน็ได้ทั่วไป ท�าให้

ถูกหลายคนตั้งข้อสงสยัว่าเป็นหญงิแท้จรงิหรอืไม่

“ปริมไม่เอา แต่ฉันเอา” ณิชาคว้าแซนด์วิชจากมือคะนึงนิจ เพราะ 

รู้ดีว่ารสมือเพื่อนดีแค่ไหน เรียกได้ว่าท�าอาหารหรือท�าขนมมาฝากทีไร 

เธอจะไม่มวีนัพลาดเดด็ขาด

“อกีนดิเดยีวแกกจ็ะตามแก้มไปแล้วนะไอ้นาว” สาวสวยอดค่อนขอด

ไม่ได้ เพราะจรงิๆ กช็อบอาหารฝีมอืคะนงึนจิมาก แต่เพราะเธอกนิข้าวเช้า

มาแล้ว กนิพร�่าเพรื่อไม่ได้ เลยไปแขวะเพื่อนแทน

“กินๆ ไปเถอะน่าปริม จะกินหรือไม่กินสุดท้ายคนเราก็ตายอยู่ดี”  

ว่าแล้วณิชาก็หัวเราะเสียงดังลั่นไม่ต่างจากคนเสียสติ เรียกว่าหัวเราะได้

แม้แต่เรื่องที่ไม่ควรจะหวัเราะ จนคนอื่นๆ หนัมามองอกีครั้ง แต่สามสาวก็

ไม่ได้สนใจ เอาแต่นั่งคุยกนัไม่หยุด

“แกมันอย่างนี้แหละไอ้นาว แล้วไง จะกลิ้งตามแก้มมันได้แล้วนะ” 

นางแบบสาวเอวบางร่างน้อยที่สุดในกลุ่มออกปาก

ทว่าสิ่งที่ปรมิาพูดจะเข้าหวัณชิาสกันดิหรอืกไ็ม่ ทั้งยงัหนัไปหาเพื่อน

สาวน้อยร่างอวบแล้วเตมิฟืนสุมไฟเสยีอย่างนั้น 

“แก้มๆ ไอ้ปลงิมนัว่าแก้มอ้วน แก้มยอมได้หรอื”

“ก็แก้มอ้วนจริงๆ นี่” ถ้าเป็นคนอื่นคงจะโกรธจนไม่พูดกันไปแล้ว 

แต่คะนงึนจิกลบัยิ้มรบัตาหย ีท�าเอาสองสาวได้แต่ถอนหายใจ

“ฉนัหลวมตวัมาคบพวกแกสองคนได้ไงเนี่ย โดยเฉพาะแกนะไอ้นาว 

ท�าไมเวลาอยู่ในบ้านกับนอกบ้านถึงได้ต่างกันขนาดนี้” ปริมาหันมาตวัดตา 

มองค้อนณิชา โดยมีคะนึงนิจพยักหน้าเห็นด้วย เพราะทั้งสองเคยเจอแม่

ของณชิา แล้วกต้็องแปลกใจ เพราะเวลาณชิาอยูก่บัแม่นั้นเรยีบร้อยมาก ดู 

นุ่มนวลใจเยน็ ต่างกบัณชิาที่แสนขวางโลกและหวัร้อนตอนอยู่กบัพวกเธอ
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“เลกิพดูเรื่องของฉนัเถอะน่า” ถกูเพื่อนซกัหนกัเข้า เธอกช็วนเปลี่ยน

เรื่องเสยีอย่างนั้น “จะไปกนัได้หรอืยงั ต้องไปหาอาจารย์ที่ปรกึษาอกีนะ”

“ไปส”ิ 

สามสาวเดนิออกจากโรงอาหารอาคารเรยีนรวมมุง่หน้าไปที่คณะ แต่

ระหว่างทางพบนกัศกึษามากมายที่ก�าลงัไปยงัเวทกีลางหน้าหอสมดุ บรเิวณ

นั้นมเีครื่องเสยีงดงักระหึ่ม ไหนจะรถสื่อมากมายทั้งทางโทรทศัน์และโซเชยีล 

มเีดยี ท�าเอาทั้งสามได้แต่มองหน้ากนังงๆ กระทั่งเดนิผ่านเวทปีราศรยัของ

นกัการเมอืงชื่อดงั

ตายละ นั่นสาธุการ!

ณิชาหันหลังขวับ ไม่อยากให้นักการเมืองหนุ่มเห็นว่าเธออยู่ตรงนี้  

แต่ช้าไปแล้ว เพราะทันทีที่เธอหันหลัง สาธุการก็ตรงมาหาทั้งยังร้องเรียก

เสยีงดงั

“นาว!”

คนถูกเรียกสะดุ้งเฮือก ไม่คิดว่าเขาจะเรียกเธอเสียงดังขนาดนี้ 

เพราะตอนนี้อยู่นอกบ้าน ไม่มีใครรู้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างเธอกับ

สาธกุาร และเธอเองกไ็ม่อยากให้ใครรูว่้านกัศกึษาธรรมดาๆ อย่างเธอท�าไม

ถึงไปรู้จักคนใหญ่คนโตระดับนั้นได้ เธอจึงรีบวิ่งออกไปทันที ท่ามกลาง

ความแปลกใจของเพื่อนๆ ทั้งสองคน

“ไอ้นาว ระวงั!” ปรมิาร้องลั่น 

ณิชาหันไปตามเสียงเพื่อน ทว่าหันกลับมาอีกทีก็เห็นชายหนุ่มสวม

แจก็เกตหนงัสดี�าคนหนึ่งก�าลงัไถสเกตบอร์ดมาทางพวกเธอค่อนข้างเรว็ จะ

กลับตัวหันหลังก็ไม่ทันแล้ว และเขาก็หยุดไม่ทันเช่นกัน ผลของการที่ 

ต่างคนต่างไม่ทนัระวงัและไม่อาจหยุดเท้าตวัเองได้ทนั คอืการประสานงากนั

อย่างแรงยิ่งกว่าศกึช้างชนช้างเสยีอกี

โครม!

“นาว!” คะนงึนจิและปรมิารบีวิ่งไปหาเพื่อนทนัท ีแต่ช้ากว่านกัการ-
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เมอืงหนุ่มที่ปราดไปประคองหญงิสาว

“โอย...” ณชิาร้องเบาๆ ร่างเลก็ถงึกบัล้มก้นจ�้าเบ้าดูไม่จดื ล�าพงัชน

กบัคนอื่นน่ะไม่เท่าไร แต่ล้มก้นกระแทกนี่ไม่ใช่เรื่องดเีลย

“เจบ็ตรงไหนหรอืเปล่า” สาธุการถามเสยีงเครยีด ตาคมมองส�ารวจ

เนื้อตวัสาวในอ้อมแขน ไม่สนใจสายตานบัร้อยคูท่ี่มองมาอย่างสนใจ ท�าเอา

ณชิาอยากจะบ้าตาย

ท�าไมเขาไม่ระวงัตวับ้างเลย!

“ฉนัไม่เป็นไรค่ะ” 

“นาว” นกัการเมอืงหนุ่มท�าหน้านิ่ว เขาขยบัไปใกล้ แต่สาวเจ้าขยบั

หนี

“ฉันไม่เป็นไรจริงๆ นะคะ” เธอมองนักการเมืองหนุ่มอย่างไม่สบ

อารมณ์ ส่งสายตาเตอืนเขาว่าตอนนี้อยูข้่างนอก ถ้าไม่อยากให้มเีรื่องฉาวโฉ่

ตามมากค็วรขยบัออกห่างไปเสยี ไม่อย่างนั้นเรื่องใหญ่แน่นอน

สาธกุารถอนหายใจ สหีน้าแววตาไม่สบอารมณ์นกั แต่กย็อมถอยไป

แต่โดยด ีพอดกีบัที่เพื่อนๆ ของณชิาก้าวเข้ามา

“แกเป็นอะไรหรอืเปล่า” ปรมิาถามอย่างร้อนใจ ส่วนคะนงึนจิหน้าซดี

ไปแล้วตามประสาคนขี้กลวั

ณิชาไม่ตอบ เธอเงยหน้ามองคู่กรณี พบว่าเขาเป็นชายหนุ่มรูปร่าง 

สูงโปร่ง ใบหน้าหล่อเหลาคมคายแบบคนไทยเชื้อสายจีน แต่ดูนิ่งเฉย 

เยน็ชาไปนดิ เขาเดนิมาหาแล้วช่วยพยุงเธอขึ้นมา

“ขอโทษ” เขากล่าวอย่างเฉยชา สหีน้าไร้อารมณ์ แต่แววตาแสดงออก

ถงึความจรงิใจ

“ไม่เป็นไร เรากไ็ม่ทนัระวงั” ณชิาพยกัหน้าเบาๆ เธอเองกม็วัแต่หนี

สาธุการจนไม่ทันมอง และอีกอย่างคือ ถึงแม้ผู้ชายตรงหน้าจะดูเฉยชา 

ไปนดิ แต่แววตาจรงิใจนั้นบ่งบอกว่าเขารู้สกึผดิจรงิๆ เธอจงึไม่ถอืโทษ

“จะพาไปหาหมอ” หนุ่มหล่อที่สวมแจก็เกตด�าพูดกบัณชิากจ็รงิ แต่
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ปรายตามองไปทางนักการเมืองที่ยืนห่างออกไปเล็กน้อยด้วยความสงสัย 

แล้วจงึคว้ามอืหญงิสาวไปทนัที

“เดี๋ยวๆ” ณชิาร้องเสยีงหลง เธอขนืตวัไว้ แต่สูแ้รงคนตวัโตกว่าไม่ได้

เจ็บก็เจ็บอยู่หรอก แต่ตกใจมากกว่าที่อยู่ๆ ก็ถูกคนแปลกหน้า 

ลากไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ไม่ไกลจากลานกิจกรรมหน้าตาเฉย โดยที่

เพื่อนเธอและเพื่อนๆ ของเขารั้งไว้ไม่ทนั

“เดี๋ยวสิเธอน่ะ” สาวหน้าหวานพยายามเรียก แต่นอกจากเขาจะ 

ไม่ฟังแล้ว ยงัหนัมายื่นหมวกกนันอ็กให้แล้วบอกเสยีงขรมึ

“สวมไว้แล้วนั่งดีๆ  ถ้าไม่อยากตกลงไปเจบ็กว่าเดมิ”

ณชิามองสหีน้าไร้อารมณ์ของเขาแล้วยิ่งมนึงงกวา่เดมิ เธอจะปฏเิสธ 

แต่กไ็ม่ทนัเสยีแล้ว เพราะพดูจบเขากแ็กล้งออกรถแรงๆ จนเธอต้องรบีคว้า

เอวสอบไว้ก่อนจะตกลงไปอย่างที่เขาขู่จรงิๆ

กว่าณิชาจะไปท�าแผลที่โรงพยาบาลเสร็จจนกลับมาถึงมหา-
วิทยาลัย ก็เลยเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาไปแล้ว เพราะอาจารย์มีสอนต่อ 

และที่โรงพยาบาลกค็นเยอะจนรอไม่ไหว ต้องมารอควิที่คลนิกิต่ออกี หนุม่

แจก็เกตด�า หรอืที่ณชิาเพิ่งรู้ว่าเขาชื่อจรงิว่า ‘อนล’ เรยีนอยู่ชั้นปีสี่ ปีเดยีว

กบัเธอ แต่เรยีนรฐัศาสตร์ เอกการเมอืงและการปกครอง จงึขี่มอเตอร์ไซค์

มาสง่เธอที่ร้าน ‘ลกูหมสูามตวั’ ร้านชาบรู้านประจ�าที่เธอกบัเพื่อนๆ ชอบนั่ง

กนิด้วยกนั

“ขอบใจนะ” ณชิาบอกทนัททีี่ลงจากมอเตอร์ไซค์คนัใหญ่ แล้วถอด

หมวกกนันอ็กคนืให้อนล

“ออื” หนุม่หน้านิ่งพยกัหน้าเลก็น้อย พร้อมกบัจ้องหญงิสาวตรงหน้า

แน่วแน่ “ขอโทษเธอด้วย”

“ไม่เป็นไร” เธอยิ้มให้ ตั้งใจจะยนืรอส่งเขาก่อน แต่จนแล้วจนรอด

เขากไ็ม่ไปไหนเสยีท ีเลยต้องถาม “เธอไม่กลบัเหรอ”
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“ว่าจะหาอะไรกนิก่อน” ปากเขาบอกว่าจะหาอะไรกนิ แต่สายตากลบั

จ้องไปยงัร้านชาบูลูกหมูสามตวัตาไม่กะพรบิ

เอาแล้วไง ถ้าไม่ชวนเขาด้วย จะดูไร้มารยาทไปหรอืเปล่า

ณชิาท�าหน้าปั้นยาก กลวัเขาจะคดิว่าเธออ่อย เพราะอย่างไรเสยีเขา

ก็อยู่ในข่ายหน้าตาดีมาก ในขณะที่เธอดูธรรมดา มองหาทั่วไปได้ตาม 

ท้องถนน แต่สุดท้ายเธอกเ็อ่ยชวน 

“กนิด้วยกนัไหมล่ะ” 

“ฉนัเลี้ยงเอง”

“เฮ้ย!” สาวร่างเล็กสะดุ้ง เธอแค่ชวนตามมารยาท แต่เขากลับจะ

เลี้ยงเสยีอย่างนั้น

“ไถ่โทษที่ชนเธอไง” อนลถอดหมวกกนันอ็กออก ก่อนจะวาดขายาวๆ 

ก้าวลงจากมอเตอร์ไซค์คนัใหญ่ด้วยท่วงท่าสวยงามแต่ทรงพลงั

เท่ได้อกี...

แม้แต่คนที่ไม่ค่อยยุ่งเรื่องผู้ชายอย่างณชิายงัอ้าปากค้าง เพิ่งสงัเกต

ตอนนี้เองว่าอนลก็หน้าตาดีไม่หยอก เผลอๆ เป็นพระเอกละครหรือ 

นายแบบได้สบายๆ ติดที่ไม่ค่อยยิ้ม หน้าตาบูดบึ้งจนเหมือนคนหยิ่ง แต ่

พอรู้จกัจรงิๆ แล้วเขากไ็ม่ได้เลวร้ายอะไร อย่างน้อยกร็ู้สกึผดิจรงิๆ ที่ไถ 

สเกตบอร์ดมาชนเธอ

“มาเถอะ” 

เสียงเข้มของนักศึกษาหนุ่มท�าให้ณิชาได้สติ จะเรียกเขาไว้ก็ไม่ทัน 

เพราะทันทีที่พูดจบเขาก็เดินน�าเข้าไปด้านในทันที เธอได้แต่ถอนหายใจใน

ความแปลกประหลาดของเขา แต่กเ็ดนิตามเข้าไปแต่โดยดี

สองสาวคะนงึนจิและปรมิามาถงึร้านลกูหมสูามตวัก่อนแล้ว แรก
ทเีดยีวทั้งสองดแูปลกใจไม่น้อยที่เหน็อนลเดนิเข้ามาในร้าน เพราะชายหนุม่

มีสีหน้าตาบึ้งตึงตลอดเวลา ไหนจะการที่เขาสวมแจ็กเกตหนังสีด�าเดินหิ้ว
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หมวกกันน็อกเข้ามาในร้านด้วยท่าทางเหมือนนักเลงจะมาหาเรื่องคนอีก 

ท�าเอาสองสาวผวาไปเลก็น้อย แต่ไม่นานกพ็ูดคุยกนัได้อย่างลื่นไหล

หรอืจะพดูให้ถกู มเีพยีงณชิากบัปรมิาเท่านั้นที่เอาแต่ชวนคุย นานๆ 

อนลจะตอบสกัค�า ส่วนคะนงึนจินั้นไม่ต้องพดูถงึ เพราะเอาแต่นั่งกนิเงยีบๆ 

แล้วคอยมองออกไปนอกร้านอย่างหวาดผวาเหมอืนกลวัใครจะมาหาเรื่อง

“นี่นาว” สาวสวยที่สุดในกลุ่มใช้ด้ามตะเกยีบสะกดิเพื่อน

“อะไร”

“แกรู้จักคุณสาธุการด้วยเหรอ” หลังจากนั่งกินกันไปคุยกันไปจน 

สามสาวและหนึ่งหนุม่คุน้เคยกนัดแีล้ว ปรมิากเ็ข้าประเดน็ที่สงสยัทนัทโีดย

ไม่คดิอ้อมค้อมเลยสกันดิ 

ค�าถามของนางแบบสาวสวยท�าให้ทุกสายตาจับจ้องมาที่ณิชาเป็น 

จดุเดยีว คนถกูจ้องท�าหน้าป้ันยาก สมองเริ่มประมวลผลว่าจะโกหกอย่างไร

ดี

“ฉนั...”

“โกหกตกนรกนะไอ้นาว แกเข้าออกวดัเป็นว่าเล่น ผดิศลีข้อสี่ไม่ได้

นะเว้ย” ปรมิาดกัคอ

“กแ็หม...” ณชิาลากเสยีงยาว รูว่้าเพื่อนสองคนอยากรูอ้ยากเหน็มาก 

โดยเฉพาะคะนงึนจิที่ถงึไม่พูด แต่กน็ั่งจ้องเธออย่างตั้งอกตั้งใจจนอดหวัเราะ

ไม่ได้

“แกจะแหมอกีนานไหมไอ้นาว อกฉนัจะแตกอยูแ่ลว้เนี่ย” ปรมิาโวย

ออกมาอย่างทนไม่ไหว ท�าเอาคนถูกถามหวัเราะร่วน

“ใครกร็ู้จกัใช่ไหมล่ะ เขาเป็นนกัการเมอืงไง”

“แต่เราว่าเราได้ยนิคณุสาธกุารเรยีกชื่อนาวนะ” คะนงึนจิตั้งข้อสงัเกต

“เฮ้ย พวกแกฟังผดิหรอืเปล่า” ณชิาส่ายหน้าแรงๆ ไม่ยอมรบัง่ายๆ 

“เรยีกว่าน้องนะ เขาไม่ได้เรยีกชื่อฉนั”

“แต่...” 
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“อย่าไปรู้จักเลยน่ะดีที่สุด” อนลแทรกขึ้นมาก่อนที่ปริมาจะพูดจบ 

ท�าเอาสามสาวได้แต่นั่งงงๆ แต่เขาไม่ขยายความเลยสกันดิ พอพดูจบกเ็ดนิ

ไปจ่ายเงนิค่าบุฟเฟต์ให้ทุกคน แล้วขอตวัเดนิออกไปทนัที

“ประหลาดคน” สาวสวยหน้าคมมองตามร่างสงูที่เดนิออกไปจนลบัตา

อย่างงงๆ ที่อยู่ๆ เขากล็ุกไปไม่พูดอะไรเลยสกัค�า

“เขาบอกว่ามเีรยีนตอนบ่ายน่ะ” ณชิายกัไหล่เบาๆ แล้วกนิต่อ

“ท�าไมแกรู้” สาวตาคมหรี่ตามองอย่างจบัผดิ ทว่าคนถูกมองไม่รู้ตวั

สกันดิ ยงัคงก้มหน้ากนิชาบูจุ่มชสีเยิ้มอย่างเอรด็อร่อย

“กเ็ขา...แคก็ๆๆ” ผลของการพดูไปกนิไป ไม่ท�าตามมารยาทที่แม่พร�่า

สอน คอืชสีตดิคอเกอืบตาย เดอืดร้อนคะนงึนจิต้องทบุหลงัให้เพื่อนเบาๆ

เบาๆ...แต่ดงัแอ้ก!

“แค็ก!” ณิชาไอเสียงดังแล้วหันไปตวัดตามองค้อนเพื่อนตัวอวบ 

“ขอบใจแก้ม แต่อกีนดิหน้าฉนักจ็ะจุ่มหม้อชาบูแล้วละ” 

“แหะๆ” คะนงึนจิหวัเราะเจื่อนๆ แล้วลูบไหล่เพื่อน “แก้มตกใจน่ะ”

“อย่ามากลบเกลื่อนไอ้นาว บอกมาว่าแกรู้ได้ไงว่าไฟเขามีเรียนต่อ” 

สาวสวยท�าหน้าเหลอหลาแล้วซกัต่อ “แกไปสนทิกนัตอนไหนวะ” 

“กเ็มื่อกี้ไง”

“แค่ซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ” ปริมาหรี่ตามองเพื่อนอย่างต้องการ

จบัผดิ “หรอืว่าไฟเขาชอบแก นั่นของดพีวกรฐัศาสตร์เลยนะเว้ย”

“พูดอะไรน่ะไอ้ปริม” ถ้าเป็นเรื่องอื่นณิชาก็พอจะมองโลกในแง่บวก

จนเกอืบเข้าขั้นเป็นบ้าหลงตวัเองไปแล้ว แต่เรื่องนี้เธอท�าใจคดิเข้าข้างตวัเอง

ไม่ได้จรงิๆ คดิหรอืว่าเธอไม่รูว่้าหนงัหน้าเธอเป็นอย่างไร แล้วใบหน้าสวรรค์

ประทานอย่างอนลเป็นอย่างไร

ระหว่างอนลกบัเธอนั้นกเ็หมอืนเทพบุตรกบัสมัภเวสดีีๆ  นี่เอง!

“เขาอาจจะชอบของแปลก” ปริมายังคงคิดหาเหตุผลต่างๆ นานา 

“ฉนัเคยเข้าประกวดดาวเดอืนมหา’ลยัพร้อมเขา แกเชื่อไหมว่าคะแนนเขาได้
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เป็นเดือนมหา’ลัยปาดหน้าพวกวิศวะกับแพทย์เลยนะ แต่เขาหนีการ

ประกวดซะงั้น เลยไม่ได้อะไร แต่แค่นี้ชื่อนายไฟนั่นกก็ระฉ่อนไปทั่วแล้วละ

ว่ามรีฐัศาสตร์ล้มพวกวศิวะได้”

“แต่แก้มว่านาวอย่ายุ่งเลยจะดกีว่า” น้อยครั้งที่คะนงึนจิจะไม่คล้อย

ตามเพื่อน สร้างความสงสยัให้ทั้งณชิาและปรมิาไม่น้อย

“ท�าไมล่ะแก้ม” ณชิาถาม

“ก.็..แก้มดูข่าว ไฟเขาเป็นแกนน�านกัศกึษาน่ะ เรยีกว่ายงัไงด ีแบบ

ว่าพวกชอบคิดอะไรแปลกๆ แล้วคัดค้านพวกนักการเมืองน่ะ อาจจะโดน

หมายหวั”

“ขอบใจแก้ม ฉันจะได้ห่างเขา ฉันไม่อยากหาเรื่องใส่ตัว” และที่

ส�าคญั...เธอไม่อยากหาเรื่องให้สาธุการด้วย

“ท�าไมเชื่อง่ายจงั ปกตแิกต้องเถยีงก่อนสนิาว” นางแบบสาวสวยยงั

ไม่ยอมจบประเด็นง่ายๆ แล้วเริ่มไล่ต้อนเพื่อนอีกครั้ง “หรือว่าแกรู้จักกับ

คุณสาธุการจรงิๆ”

“ใช่ที่ไหนเล่า ฉันแค่ไม่อยากให้เรื่องยุ่งๆ ตามมาเท่านั้นเอง” ณิชา

ส่ายหน้าแรงๆ แล้วหนัมาสนใจชสีถ้วยใหม่ที่เพิ่งมาเสริ์ฟ 

เมื่อชายหนุ่มเดินไปจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วหายหน้าหายตาไป ก็ไม่

จ�าเป็นต้องกนิแบบมมีารยาทอกีต่อไป สามสาวจงึได้แต่มองหน้ากนั สายตา

ทั้งสามคูส่อดประสาน แม้รปูร่างหน้าตาและนสิยัจะต่างกนัสดุขั้ว แต่เพราะ

เป็นเพื่อนกันมานานจึงรู้ใจกันเป็นพิเศษ ชนิดที่ว่าพอสบตาสื่อความนัยไป

ในทางเดยีวกนัแล้ว ทั้งสามกล็งมอืกนิชาบจูุม่ชสีแซ่บของตวัเองอย่างเมามนั 

เหน็เพื่อนทั้งสองสนใจแต่ของกนิแล้ว ณชิากล็อบถอนหายใจโลง่อก 

ที่อย่างน้อยกไ็ม่ต้องสาธยายเรื่องเหมน็เน่าฉาวโฉ่ภายในครอบครวัตวัเองให้

ใครฟัง เรื่องบางเรื่องกค็วรกลบฝังไว้ลกึที่สดุ...ให้มนัเป็น ‘ความลบั’ ต่อไป

กพ็อ

ทว่าสิ่งหนึ่งที่ณิชาไม่ทันคิด...ในโลกนี้ไม่มีที่ให้ ‘ความลับ’ อย่างที่ 
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เธอคดิ

เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับณิชาในวันนี้อยู่ในสายตาหนุ่มไทย
หน้าเข้มและรายงานส่งตรงถงึเจ้านายตลอดเวลา

คิริลสั่งการให้วฤทธิ์หาข้อมูลของนักการเมืองหนุ่มไฟแรงคนนี้มาให้

เร็วที่สุด เขาสงสัยความสัมพันธ์ของณิชากับนักการเมืองที่ชื่อสาธุการ... 

มอีะไรซ่อนอยู่กนัแน่

คิ้วเข้มเหนือตาคมดุขมวดแทบเป็นปม เขาเอาแต่นั่งอ่านข้อมูลที่ 

ผู้ช่วยส่งมาให้ จนกระทั่งได้ยนิเสยีงเลก็ๆ ดงัขึ้นเสยีก่อน

“อั๊งเคิ่ลลล”

คริลิหนัไปตามเสยีง แล้วกเ็หน็เดก็หญงิตวัอว้นกลมวยัสี่ขวบกวา่วิ่ง

เข้ามาหา โดยมีร่างสูงใหญ่ของผู้เป็นพ่อและคุณแม่สาวหน้าใสที่ตอนนี้ 

หน้าท้องนูนขึ้นไม่น้อยเดนิตามหลงั

“สวสัดนี�้ารนิ” คณุอาหนุม่เอ่ยทกัพร้อมกบัอ้าแขนรบัหลานสาวตวักลม

ขึ้นมานั่งตกั จากนั้นจงึเงยหน้าขึ้นยกัคิ้วท้าทายพี่ชาย แล้วยิ้มทกัทายพี่สะใภ้

หน้าใส “ใกล้ถงึก�าหนดคลอดหรอืยงัน้องเนย”

“ใกล้แล้วค่ะ อกีสองเดอืน” นวนิดายิ้มตอบ แล้วน�ากระเป๋านกัเรยีน

ของลูกสาวไปเกบ็ในห้องนั่งเล่น ปล่อยให้พี่น้องได้คุยกนัตามล�าพงั

“มาตั้งแต่เมื่อไหร่” ราพณ์ถามเสยีงเรยีบ ใบหน้าหล่อเหลาเคร่งขรมึ

จนยากจะคาดเดาความคิด แววตาเยือกเย็นมักท�าให้คนถูกมองร้อนๆ 

หนาวๆ ไปตามๆ กนั

แต่แน่นอน...นยัน์ตาคมปลาบคู่นั้นไม่ได้ผลกบัคนอย่างคริลิ

“กเ็มื่อกี้นี่เอง” หนุม่มาดกวนตอบพร้อมกบัยกัคิ้วเลก็น้อย ไม่สนใจ

สีหน้าบึ้งตึงของพี่ชายเลยสักนิด แต่กลับก้มลงไปคุยกับหลานสาวเป็น 

ภาษาไทยส�าเนยีงแปร่งจนแทบฟังไม่ออก “อามขีนมมาฝากน�้ารนิด้วยนะ”

“คุมพ่อขา...หนูฟังไม่รู้เรื่อง” แทนที่จะตอบคุณอา ยายหนูกลับหัน
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ไปท�าหน้างงใส่พ่อตวัเองแทน

“คุณอาคิลบอกว่ามีขนมมาฝากหนูด้วย” ราพณ์ท�าหน้าที่ล่ามแปล

ภาษาจ�าเป็นให้ลูกสาวตวัน้อย 

พอได้ยนิค�าว่า ‘ขนม’ ค�าเดยีวเท่านั้น เดก็หญงิกท็�าตาวาว

“ไหนค้า” ยายหนูยิ้มกว้างจนเห็นฟันครบทุกซี่ ท�าท่าน่ารักเพื่อ 

ขอขนม แต่สองมอืก�าคอเสื้อคุณอาแน่นเสยีจนแทบหายใจไม่ออก

“นี่ไง” คริลิหยบิชอ็กโกแลตส่งให้เดก็หญงิ แต่พอ่เดก็ควา้มาไวก่้อน

“น�้ารนิเอาไปให้แม่ก่อนค่ะ” ราพณ์พดูกบัลกูสาวด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน 

ขดักบับุคลกิเคร่งขรมึและเวลาพูดกบัคนอื่นลบิลบั 

“จ�าได้ไหมว่าพี่ลลัน์บอกหนวู่ายงัไง” หนุม่มาดขรมึหมายถงึลลัน์ลลติ 

อดตีนกัก�าหนดอาหารส่วนตวัของลกูสาว ซึ่งปัจจบุนัเป็นภรรยาของกรนิทร์ 

พี่เมยีเขานี่เอง

“พี่ลลัน์ไม่ให้กนิขนมเยอะ” ยายหนูบอกเสยีงอ่อย ทั้งยงัก้มหน้าจน

คางชดิอก ท่าทางเหมอืนลูกหมาหงอยน่าสงสาร

“กนิได้ แต่ห้ามกนิเยอะ เอาไปให้คณุแม่เกบ็ให้นะคะ” สดุท้ายราพณ์

กพ่็ายแพ้ให้ลกูสาวตวัแสบเหมอืนเคย คณุพ่อหน้าดลุบูผมยุง่ๆ ของลกูสาว

เบาๆ เพยีงแค่นี้กท็�าให้เดก็หญงิตวักลมยิ้มได้

“ค่า” ยายหนูเงยหน้าขึ้นมาฉีกยิ้ม จากนั้นจึงไถลตัวลงจากหน้าตัก 

ผู้เป็นอา แล้วคว้ากล่องชอ็กโกแลตวิ่งปร๋อไปทนัที

ท่าทางของสองพ่อลูกอยู่ในสายตาของคิริลตลอดเวลา โดยเฉพาะ 

ตอนที่ราพณ์ท�าหน้าเหมอืนอยากจะโยนเขาออกไปนอกบ้าน แต่พอหนัไปหา

ลูกสาวกอ็่อนโยนลงราวกบัคนละคน ท�าเอาเขานกึสงสยั กบัแค่มลีูกมเีมยี

แล้ว ท�าไมพวกผูช้ายหน้าตายอย่างราพณ์หรอืกรนิทร์ล้วนอ่อนโยนลงอย่าง

เหลอืเชื่อ โดยเฉพาะรายหลงัซึ่งท�างานคลุกคลกีบัเขามาตลอด

“มีอะไร” คนเป็นพี่ถามเสียงแข็ง แต่ก็เหมือนเดิม สายตาของเขา 

ไม่เคยมผีลต่อคริลิอย่างไร จนถงึตอนนี้กย็งัเป็นอย่างนั้น
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“เปล่านี่”

“ฉนัรูว่้านายมาถงึไทยตั้งแต่สามวนัก่อน” ราพณ์เข้าเรื่องทนัท ีทั้งยงั

มองน้องชายเขมง็ “นายมาท�าไม”

“นี่พี่ชาย” หนุม่มาดกวนไม่มวีี่แววแปลกใจเลยสกันดิที่พี่ชายรูว้า่เขา

มาถึงไทยเมื่อหลายวันก่อน คนอย่าง ราพณ์ พัฒนเสถียร ถ้าไม่รู้สิถึง 

จะแปลก แต่เขากไ็ม่สน ทั้งยงัยกัไหล่แล้วตอบได้อย่างไหลลื่น “พี่กร็ู้เรื่อง

ประท้วงที่ฮ่องกงไม่ใช่หรอื ผมกต้็องมาดแูลกจิการผมน่ะส ิคงได้อยูย่าวละ

ทนีี้”

“ท�าไมไม่มาอยู่ที่นี่”

“ให้อยู่ตรงไหนล่ะครบั” ตาคมดุมองไปรอบๆ บ้านหลงัใหญ่ ไม่ผดิ

ที่บ้านหลงันี้น่าอยูม่าก ไม่ใช่เพราะความใหญ่โตของมนั แต่เพราะความเป็น 

‘ครอบครวั’ ต่างหาก

แต่ครอบครวัของราพณ์ไม่ใช่ครอบครวัของเขา

คิริลหันมาสบตาพี่ชายต่างแม่แล้วส่ายหน้าเบาๆ “ผมอยู่ข้างนอก

สบายใจกว่า”

“ถ้าอย่างนั้นเยน็นี้กก็นิข้าวที่นี่” คนพี่ออกค�าสั่งเผดจ็การเหมอืนเคย

“ไม่ละ” ชายหนุ่มปฏเิสธแล้วมองนาฬิกาข้อมอื “ผมมนีดัแล้ว”

“กบัเดก็คนนั้นหรอื”

คนถูกถามชะงกัไปเลก็น้อย ไม่ใช่ว่าแปลกใจที่พี่ชายรู้ อย่างไรเสยี

ราพณ์กต็้องรู้อยู่แล้วไม่วนัใดกว็นัหนึ่ง แต่ไม่คดิว่าจะเรว็ถงึเพยีงนี้

หรอืว่า...

“ถ้าเดาไม่ผดิ อกีเดี๋ยวแกรี่กบัลลัน์กจ็ะมาที่นี่ใช่ไหม” มุมปากได้รูป

ยกขึ้นเลก็น้อยคล้ายจะยิ้มแต่ไม่ยิ้ม หนุ่มหน้าเข้มประสานสายตากบัพี่ชาย 

เพยีงแค่นั้นคริลิกร็ู้แล้วว่าเพราะอะไรอกีฝ่ายถงึรู้ได้รวดเรว็ขนาดนี้

“คุณกรนิทร์จะมาหาน้องสาวตวัเองกไ็ม่ใช่เรื่องแปลก”

“เสยีดายที่ผมไม่ว่าง” พดูจบคริลิกล็กุขึ้นทนัท ี“ไว้คราวหน้าแล้วกนั
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พี่ชาย”

“คลิ...”

“บาย ราฟ” คริลิยกมอืลาโดยไม่หนักลบัมามองด้วยซ�้า เขาเดนิออก

ไปทนัท ีไม่เปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านเอ่ยรั้งไว้อกีเป็นครั้งที่สอง

ราพณ์มองตามหลังน้องชายต่างมารดาไปจนลับสายตา ใบหน้า
หล่อเหลายงัคงบึ้งตงึ นกึสงสยัว่าบางทสีิ่งที่กรนิทร์บอกอาจจะมเีค้าอยู่บ้าง

จากพฤตกิรรมน่าสงสยัของคริลิ

“พี่คริลิไปแล้วหรอืคะ” นวนิดายื่นหน้าออกมาถามสาม ี“เนยเพิ่งวาง

สายจากเฮยีกบัน้องลลัน์ บอกว่าก�าลงัจะถงึแล้วแท้ๆ”

“ไปแล้ว” ราพณ์ถอนสายตาจากหน้าบ้านกลับมาหาลูกและภรรยา 

อกีครั้ง “เกบ็ขนมไว้ก่อน อย่าให้ลูกกนิเลย”

“ท�าไมล่ะคะ”

“เอาของดมีาให้น�้ารนิหรอืเปล่ากไ็ม่รู้” คุณพ่อจอมหวงตอบหน้าตาย

“โธ่...พี่ราพณ์น่ะ” หญิงสาวหัวเราะแล้วส่ายหน้าเบาๆ “พี่คิริลเขาก ็

ไม่ได้เลวร้ายนะคะ”

“เดี๋ยวกร็ู”้ คนหน้าดตุอบสั้นๆ ไม่ขยายความไปมากกวา่นั้น แลว้จงึ

เดนิโอบเอวภรรยาตวัเลก็เข้าไปหาลูกสาวที่นั่งท�าการบ้านอยู่ในห้องนั่งเล่น

เรื่องบางเรื่อง...ถ้าไม่ใช่เรื่องดี ก็ควรเก็บซ่อนไว้อย่าให้ภรรยารู้และ

ต้องมาหนกัใจกบัพวกเขา แค่ให้เธออยู่อย่างมคีวามสุขกพ็อแล้ว

ส่วนที่เหลอื ‘พวกเขา’ จะจดัการเอง!



เมื่อถึงฤกษ์งามยามดีสมควรแก่เวลาที่จะต้องไปพบเจ้านาย 
คนใหม่ ณิชาจึงแยกกับเพื่อนๆ แล้วตรงไปยังคอนโดมิเนียมโครงการหรู 

ที่ตั้งเพนต์เฮาส์ของเจ้านาย โดยไม่ลมืบอกแม่ว่าเธอจะกลบัดกึหน่อยเพราะ

ต้องไปท�างานพเิศษเหมอืนเคย

จะว่าเธอโกหกไม่ได้ เธอแค่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ท�างานส่งอาหารแล้ว 

แต่ต้องไปท�างาน ‘ชดใช้หนี้’ กเ็ท่านั้นเอง

สาวร่างเลก็ในชุดนกัศกึษานั่งเกบ็มอืเกบ็เท้ารออยู่ที่ลอ็บบอีย่างสงบ 

ระหว่างนั้นก็เปิดสมาร์ตโฟนแล้วจิ้มดูฤกษ์ดูยามไปด้วย ให้แน่ใจว่าวันนี้

ไม่ใช่วนักาลกณิหีรอืวนัอุบาทว์ให้ชวีติเธอบดัซบไปมากกว่านี้กพ็อ

เหน็ไหม เธอไม่ได้เชื่อเรื่องโชคลางเลยสกันดิ

“คุณณชิาครบั”

เสียงเรียกจากด้านหลังท�าให้คนที่ก�าลังคิดอะไรเพลินๆ สะดุ้งเฮือก

เผลอท�าโทรศพัท์หลดุมอืตามประสาคนขวญัอ่อน ณชิาลนลานก้มลงไปเกบ็

แล้วหนัขวบัไป เธอไม่คดิว่าเป็น ‘เจ้านาย’ คนใหม่ของตวัเองแน่นอน เพราะ

๓
พันธสัญญากับมารร้าย
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รายนั้นเป็นฝรั่งตัวโตเท่าหมีควายที่ดูอย่างไรก็พูดภาษาไทยไม่ได้ ดังนั้น

เสยีงเรยีกเป็นภาษาไทยแบบนี้กม็อียู่คนเดยีว

“คณุ...” ผูช่้วยหน้าโหดแต่ใจดขีองเจ้านายเธอนี่เอง แต่เธอยงัไม่รู้ชื่อ

เขาเลย จงึได้แต่ส่งยิ้มโง่งมให้แล้วถามเสยีงเบา “คุณชื่ออะไรนะคะ”

“ผมวฤทธิ์ครบั” หนุม่ไทยหน้าเข้มตอบด้วยน�้าเสยีงสภุาพ “คุณคริลิ

ให้มารบัคุณณชิาครบั”

“เรยีกนาวกไ็ด้ค่ะ อย่าเรยีกคุณเลย ยงัไงเรากท็�างานให้เขาอยู่แล้ว” 

เธอพดูไปอย่างที่ใจคดิ ที่มาอยูต่รงนี้กใ็ช่เพราะเป็นคนส�าคญัเสยีเมื่อไร เธอ

ต้องท�างานใช้หนี้ให้คริลิ ไม่ต่างจากวฤทธิ์เลยสกันดิ

วฤทธิ์ไม่ตอบในทันที แววตาเต็มไปด้วยความเห็นใจท�าเอาคน 

ถูกมองท�าหน้าไม่ถูก ไม่เข้าใจเลยสกันดิว่าท�าไมเขาถงึมองเธอแบบนี้

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“ไม่ครับ” ร่างสูงเดินน�าเข้าไปในลิฟต์ส่วนตัวส�าหรับชั้นเพนต์เฮาส์ 

“เชญิครบัคุณณชิา”

“เรียกนาวเถอะค่ะ นาวเด็กกว่าคุณตั้งเยอะ อีกอย่างเราก็ท�างาน 

ด้วยกนั เรยีกคุณตลอดเวลานาวกร็ู้สกึแปลกๆ”

“เชื่อเถอะว่างานของผมกบังานของคณุ...ต่างกนัเยอะ” หนุ่มมาดเข้ม

บอก แล้วจึงกดปิดประตูลิฟต์ทันทีที่หญิงสาวเดินตามเข้ามา และไม่พูด

อะไรอกีเลย

ณชิาขมวดคิ้วเลก็น้อย ไม่รู้ว่าเธอคดิไปเองหรอืเปล่า ไม่ว่าน�้าเสยีง

หรอืแววตาของวฤทธิ์ล้วนแฝงไปด้วยประกายบางอย่างที่ท�าให้เธออดคดิใน

แง่ร้ายไม่ได้ ลางสงัหรณ์ของเธอไม่ดเีลย ราวกบัมเีรื่องไม่ดรีออยู่ข้างหน้า

ว่าแต่...วนันี้กว็นัอธบิดไีม่ใช่หรอื

มือเล็กหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมาเปิดเว็บไซต์ดูดวงชื่อดัง 

ตากลมโตมองไล่หาปฏทินิค�านวณฤกษ์งามยามดแีล้วกถ็งึกบัใจหายวาบ เธอ

ตกใจจนตวัแขง็ 
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มอืเลก็ตบหน้าผากตวัเองแรงๆ เพื่อเรยีกสต ิ เมื่อครู่เธอดูผดิเดอืน

เพราะความเบลอ วนันี้ไม่ใช่วนัอธบิด.ี..แต่เป็นวนักาลกณิตี่างหาก!

นาทนีี้เธอคดิได้อยู่แค่อย่างเดยีว...ซวยแล้วณชิาเอ๊ย!

“เป็นอะไรหรือเปล่าครับ” เจ้าของเสียงเข้มหันมาหาหลังจากสังเกต

เหน็ท่าทางแปลกๆ ของเธออยูน่าน เหมอืนเธอจะไม่รูต้วัเลยว่าอยูใ่นสายตา

เขาตลอดเวลา

“คะ?” คนถูกถามสะดุ้ง แล้วรบีส่ายหน้าแรงๆ “ไม่ค่ะ ไม่ม”ี

วฤทธิ์ไม่ว่าอะไรต่อ จนกระทั่งมาถงึชั้นเพนต์เฮาส์ของคริลิ เขาเปิด

ประตใูห้หญงิสาวอย่างสภุาพ แล้วจงึล่าถอยออกไปโดยไม่สบตาเธออกีเลย

ความจรงิเมื่อครูท่�าเอาหญงิสาวชอ็กจนมอืสั่น ถงึไม่อยากเชื่อเรื่อง
ดวงอะไรมากนกั แต่ที่ผ่านมากบ่็งบอกว่าเธอดวงไมค่่อยดจีรงิๆ ท�าเอาเสยี

ก�าลังใจไปนิดหน่อย ทว่าก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะณิชาคนนี้ไม่ใช่คน

งมงาย เรื่องฤกษ์งามยามดกีแ็ค่เตมิเตม็ก�าลงัใจเท่านั้น

สามสบิลขิติฟ้า เจด็สบิต้องฝ่าฟัน ต้องสู้ ต้องสู้ถงึจะชนะ!๑

มนัใช่เวลามาเล่นมุกไหม เพลงเก่าไป...ไม่ใช่ละ!

ณชิาคดิพร้อมกบัสดูลมหายใจเข้าลกึๆ ให้ก�าลงัใจตวัเองขณะเดนิเข้า

มาในห้องเพนต์เฮาส์หรูหราของนายจ้างคนใหม่ ความคิดบ้าบอนั้นท�าเอา 

เธอหัวเราะอย่างอดไม่อยู่ จนไม่ทันระวังและชนแจกันที่ประดับอยู่ในห้อง

ตกแตกเสยีงดงั

เพล้ง!

สตทิี่ล่องลอยอยูน่านกลบัคนืมาทนัททีี่เหน็ว่า แจกนัลวดลายโบราณ

ที่มองแค่ปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นของเก่าแน่นอนแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู ่

ตรงหน้าด้วยฝีมอืเธอนี่เอง สาวร่างเลก็สะดุ้งเฮอืก ตากลมโตเบกิกว้าง ใจ

๑ เพลง “ต้องสู้จงึจะชนะ” ศลิปิน เจนิเจนิ บุญสูงเนนิ
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กระตกุวบูราวกบัถูกมอืที่มองไม่เหน็กระชากออกมาจากอก ณชิาปราดเข้าไป

หมายจะเกบ็ซากแจกนัลายครามตรงหน้า แต่กต้็องชะงกัเมื่อได้ยนิเสยีงเข้ม

คุ้นหู

“นั่นแจกนัโบราณสมยัราชวงศ์หมงิ” คริลิบอก เขาก้มลงมองแจกนั

ที่แตกกระจายกลายเป็นเพยีงเศษซากอารยธรรมโบราณไปแล้ว แล้วเงยหน้า

ขึ้นมองสาวตรงหน้าด้วยแววตาดุๆ

ล�าพังแค่น�้าเสียงก็ชวนขนลุกขนชันมากพอแล้ว แต่พอเห็นแววตา

ของเขาเท่านั้น ณชิากเ็ริ่มหายใจไม่ทั่วท้องตามประสาคนมชีนกัตดิหลงั

ความววัยงัไม่ทนัหาย ความควายเข้ามาอกีแล้ว!

“ฉะ...ฉันไม่ตั้งใจ ฉันไม่ทันมองค่ะ” หญิงสาวเอ่ยตะกุกตะกัก 

พยายามบังคับเสียงไม่ให้สั่น แต่ก็ท�าได้ยากเหลือเกิน ในเมื่อหลักฐาน 

ยงักองอยู่ตรงหน้า

“ไม่ทันมองหรือ เป็นข้ออ้างที่ดี” เจ้าของห้องว่าพร้อมกับซุกมือทั้ง

สองข้างลงในกระเป๋ากางเกงสแลก็ที่ตดัเยบ็อย่างประณตี แลว้เดนิเข้ามาหา

ด้วยท่าทางสบายๆ “คุณเป็นหนี้ผมสามแสน ตอนนี้จะเพิ่มหนี้อีกเกือบ 

ห้าสบิล้านหรอื”

“อะไรนะคะ” คนฟังหน้าซีดเป็นไก่ต้ม เมื่อกี้เขาว่ายังไงนะ แจกัน 

บ้าอะไรห้าสบิล้าน เขาเอาของแบบนี้มาไว้ในบ้านท�าไมเนี่ย!

ณิชารู้สึกว่าสองขาอ่อนแรง เกิดอาการลมจับจนนึกอยากจะเป็นลม

ไปเสียเดี๋ยวนั้น แต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ เพราะขืนเป็นลมไปจริงๆ เขาก็ไม่ 

รบัเธอไว้เหมอืนในละครหรอืในนยิายหรอก ดไีม่ดปีล่อยให้เศษแจกนับาด

เป็นการสงัเวยโทษฐานที่เธอท�าของเขาพงั

วนักาลกณิเีล่นงานเธอแล้วไง!

“ได้ยนิไม่ผดิหรอก” คริลิบอกพร้อมกบัยิ้มมมุปากเลก็น้อย ยิ่งส่งผล

ให้ใบหน้าคมเข้มดูเจ้าเล่ห์ร้ายกาจขึ้นอกีเท่าตวั

“แล้วฉันต้อง ชะ...ชดใช้ไหมคะ” สาวร่างเล็กลองเสี่ยงถามทั้งที่รู ้
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ค�าตอบดีอยู่แล้ว จากทีแรกที่ต้องท�างานแค่สามเดือน งานนี้มีหวังได้ตาม

เป็นขี้ข้าเขายนัชาตหิน้าแน่นอน

คิริลแสร้งท�าหน้าครุ่นคิด เขาไม่ตอบ เอาแต่ยืนเงียบจนหญิงสาว

ประสาทเสยี เธอยนืหน้าซดี สองมอืก�าแน่น แต่ตวัสั่นเลก็น้อย นั่นแหละ

เขาถงึยอมหยุด ‘แกล้ง’ สาวแปลกตรงหน้า

“เข้ามาก่อน เราต้องคุยเรื่องสญัญา” พูดจบเขากเ็ดนิน�าเธอเข้าไปใน

ห้องรบัแขกทนัท ีโดยไม่สนใจสกันดิว่าเธอจะเดนิตามไปหรอืไม่

ช่างเอาแต่ใจแท้ๆ แต่นางทาสอย่างเธอมทีางเลอืกด้วยหรอื

ณชิากลอกตา แล้วแอบท�าจมูกย่นใส่แผ่นหลงักว้างของคนตรงหน้า

ตามประสาคนที่เก่งลบัหลงั แต่เหมอืนคริลิจะรูต้วั เพราะอยู่ๆ  เขากห็นักลบั

มาพร้อมท�าตาด ุท�าเอาคนมชีนกัตดิหลงัสะดุง้เบาๆ ตากลมโตเบกิกวา้งขึ้น

เลก็น้อย ไม่คดิว่าจะถูกจบัได้

“อุ๊ย สวย” สาวร่างเลก็แสร้งอุทานเบาๆ เป็นการกลบเกลื่อน ปลาย

นิ้วเรยีวแตะแท่นประดบัรปูกวางหมอบที่อยูร่ะหว่างทางเดนิจากประตเูข้ามา

ในห้องนั่งเล่นที่ปูด้วยวสัดุเนื้อด ี ท�าทเีหมอืนก�าลงัสนใจมนัจรงิๆ แต่กลบั

ปรายตามองเจ้าของห้องเลก็น้อย

“นั่นถ้าตีเป็นเงินไทยก็เกือบแปดหมื่น” คิริลบอกเสียงเรียบ แต ่

แค่นั้นกม็ากพอให้คนฟังหน้าซดีแล้ว

แท่นประดับบ้าบออะไรชิ้นละแปดหมื่น ประทานโทษ...นี่บ้านหรือ

พพิธิภณัฑ์!

ณิชารีบดึงมือตัวเองกลับมากุมไว้แน่น ป้องกันไม่ให้เผลอไปแตะ

อย่างอื่น เธอส่งยิ้มขัดตาทัพไปก่อนเมื่อเห็นเจ้าของห้องถอนหายใจและ 

ส่ายหน้าเลก็น้อย แล้วรบีเดนิตามร่างสูงไปทนัททีี่เขาหนัหลงัให้

ประหลาดคนแท้ๆ

เมื่อไม่มนียัน์ตาเป็นประกายแปลกๆ ของคริลิคอยมองอยู ่ณชิาจงึมี

โอกาสสังเกตเพนต์เฮาส์หรูหราของเจ้านายคนใหม่ได้อย่างเต็มที่ จริงอยู่ที่
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เธอเคยมาที่นี่เมื่อวานนี้ แต่เพราะตอนมาไม่มสีต ิตอนกลบักม็วัแต่เอ๋อ คดิ

แต่เรื่องที่อยู่ๆ ก็กลายเป็นหนี้แบบไม่ทันตั้งตัวและไม่เต็มใจเลยสักนิด 

แต่ท�าอะไรไม่ได้ เลยไม่ทันสังเกตอะไรทั้งนั้น คิดอยู่อย่างเดียวคืออยาก

ออกจากห้องนี้ให้เรว็ที่สุด 

ดังนั้นพอสบโอกาส ตากลมโตจึงมองไปรอบตัว ไฟสีเหลืองนวล 

สาดกระทบพื้นหินอ่อนเนื้อดีที่ตกแต่งด้วยสีด�าทอง ส่งผลให้บรรยากาศ

ภายในห้องดูลกึลบัแฝงไปด้วยอนัตรายเช่นเดยีวกบัผู้เป็นเจ้าของ

แค่หน้าตายังน่ากลัวไม่พอหรือไง ถึงได้ตกแต่งห้องด้วยสีมืดทึม

ขนาดนี้...

ณชิาคดิแล้วส่ายหน้าเลก็น้อยยามเดนิตามร่างสงูใหญ่ไปเรื่อยๆ ผ่าน

ทางเดนิจากหน้าประตูมาจนถงึห้องรบัแขกขนาดใหญ่ ซึ่งออกแบบให้เชื่อม

ต่อกับพื้นที่ครัวและโต๊ะอาหาร โดยมีทั้งครัวแบบแพนทรีและครัวใหญ่ซึ่ง

แยกออกไปอกีห้อง

สายตาของณิชาหยุดที่โต๊ะอาหารขนาดยาวชนิดที่ว่าถ้านั่งหัวโต๊ะคง

ต้องลุกมาตกัอาหารอกีฝั่งหนึ่งแน่นอน จนเธอนกึสงสยัว่าอยู่คนเดยีวแท้ๆ 

จะใช้โต๊ะอาหารยาวจนขึ้นไปนอนสไลด์ตวัได้แบบนี้ไปท�าไม

“นี่สญัญา” เสยีงเข้มที่ดงัขึ้นตรงหน้าท�าให้สาวร่างเลก็ได้สติ

ณิชาละสายตาจากโต๊ะอาหารยาวเหยียดมายังต้นเสียงตรงหัวโต๊ะ  

คิริลนั่งประสานมือพร้อมกับโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย ทั้งยังเอาแต่จ้อง

หญงิสาวที่ยนือยู่อกีฝั่งอย่างแน่วแน่ เขายกมุมปากขึ้นเลก็น้อยคล้ายจะยิ้ม 

เสี้ยวหน้าคมคายที่ไม่ต้องแสงไฟคล้ายมีเงามืดทาบทับจนคนถูกจ้องอด

ขนลุกไม่ได้

นี่มนัท่านั่งของ ‘เจ้านาย’ ที่ก�าลงัมอง ‘ทาส’ ชดัๆ!

แววตาเยอืกเยน็และท่าทางเตม็ไปด้วยอ�านาจของเขาข่มให้คนตวัเลก็

ยิ่งรู้สกึตวัเลก็กว่าเดมิ นาทนีี้ถ้าเธอหดหวัลงไปในคอได้กค็งท�าไปแล้ว แต่

เพราะท�าไม่ได้ เธอจงึหลบตาคมกรบิแล้วก้มลงท�าเป็นสนใจสญัญาตรงหน้า
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แทน

“ผมให้วฤทธิ์จดัการแปลเป็นภาษาไทยให้ มคู่ีฉบบัภาษาองักฤษด้วย 

อ่านให้ละเอยีดก่อนเซน็แล้วกนั” เจ้าของเสยีงเข้มส�าทบั

“ฉันเอากลับไปอ่านที่บ้านได้ไหมคะ” เธอเงยหน้าประสานสายตา 

คมกล้าที่จ้องเธอไม่วางตาจนเริ่มรู้สกึประหม่า

“มอีะไรไม่เข้าใจหรอื” คริลิถามเสยีงห้วน หน้าตาบึ้งตงึไม่สบอารมณ์ 

เพยีงเท่านั้นคนถูกดุกห็ดคองอเข่าเตรยีมพร้อมจะกลิ้งหนทีุกเมื่อ

“ไม่มคี่ะ” ณชิาก้มหน้าก้มตาอ่านสญัญาทนัท ี ใจจรงิเธออยากบอก

เขาว่า ที่ยงัไม่อยากเซน็วนันี้มแีค่เหตุผลเดยีวง่ายๆ คอื เพราะวนันี้เป็นวนั

กาลกณิ ีแต่พอคดิดีๆ  ไม่บอกจะดกีว่า ไม่ใช่กลวัเขาฟังไม่รูเ้รื่อง แต่ไม่รูจ้ะ

อธบิายค�าว่า ‘กาลกณิ’ี ให้เขาเข้าใจอย่างไรต่างหาก

ช่างเถอะ!

หญงิสาวส่ายหน้าเลก็น้อยแล้วก้มอ่านรายละเอยีดในสญัญาต่อ ซึ่ง

ไม่มอีะไรมากเลย แค่หลงัเลกิเรยีนต้องมาท�างานที่นี่ งานหลกัคอืท�างานบ้าน 

ท�าอาหาร ดูแลความเป็นอยู่ของคิริลและ ‘คุณฮันนี่’ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น

ภรรยาของเขา ที่ว่าดแูลนี่กต้็องครอบคลมุไปทกุอย่าง ทั้งงานบ้าน ข้าวของ

เครื่องใช้ส่วนตวั เรยีกง่ายๆ ว่า ‘ขี้ข้าส่วนตวั’ นั่นแหละ

ณชิาเงยหน้าขึ้นสบตาชายหนุม่ที่นั่งห่างออกไปหลายเมตรตรงหน้า...

อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยน้า ขี้ข้าส่วนตวัยงัได้ค่าจ้างเลย แต่เธอไม่ได้!

เอาเถอะ ไม่ต้องขายตวัใช้หนี้กน็บัว่าบุญแล้ว

“สงสยักถ็ามส”ิ คริลิบอกด้วยน�้าเสยีงอ่อนลง จนคนฟังต้องเงยหน้า

ขึ้นมองเขาด้วยสายตาราวกบัเหน็ตวัประหลาด 

ณิชาขมวดคิ้วมองคิริลที่ก�าลังยกมุมปากขึ้นเล็กน้อย ทว่าสายตา

แพรวพราวของเขากลบัท�าให้เธอไพล่คดิไปถงึปีศาจที่ก�าลงั ‘ล่อลวง’ เหยื่อ

ของตวัเอง

ประทานโทษ...ณชิาคนนี้ไม่ได้โง่
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“ไม่ค่ะ ไม่สงสยั” สาวน้อยสุดแสนฉลาดส่ายหน้าปฏเิสธ ไม่สนใจ

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ร้ายกาจของเขาเลยสกันดิ แล้วก้มหน้าอ่านสญัญาต่อ

มหีมายเหตุส�าคญัแค่ต้อง ‘รกัษาความลบั’ ของคริลิไว้เท่านั้น ห้าม

บอกใครว่าท�างานกบัเขา ห้ามถ่ายภาพภายในเพนต์เฮาส์ แม้แต่ในโครงการ

คอนโดมเินยีมหรูแห่งนี้กไ็ม่ได้ ห้ามเชก็อนิเดด็ขาด ห้ามใครรู้ที่อยู่ของเขา 

ถ้ามีอะไรหลุดรอดออกไปจากเธอแม้แต่ปลายเล็บ เท่ากับเธอผิดสัญญา 

และต้องชดใช้ค่าเสยีหายแล้วแต่คริลิจะประเมนิออกมา

ตากลมโตฉายแววครุน่คดิเลก็น้อย รูส้กึตงดิๆ นดิหน่อยตรงที่บอก

ว่าค่าเสยีหายแล้วแต่คริลิจะเป็นผู้ประเมนิ แต่เมื่อคดิดีๆ  เธอไม่ใช่คนที่มี

สังคมมากนัก นอกจากแม่ แม่ชีที่สถานธรรม และเพื่อนสนิทอีกสองคน 

เธอกไ็ม่มใีครเลย จงึไม่ใช่เรื่องยากที่จะเกบ็ความลบัตามที่เขาต้องการ

มือเล็กหยิบปากกาด้ามสีทองข้างแฟ้มหนังที่วางสัญญา แล้วจด

ปากกาเซน็ลงไปอย่างไม่ลงัเล โดยไม่ทนัสงัเกตนยัน์ตาเป็นประกายวาววบั

อย่างนกัล่าของชายหนุ่มที่นั่งอยู่อกีฝั่งของโต๊ะอาหาร

“เรยีบร้อยค่ะ” เธอบอกพร้อมกบัส่งสญัญาคนืให้ แต่เขาไม่รบั

“ใจคอคุณจะโยนแฟ้มมาให้ผมหรือ” เขาเลิกคิ้วเข้มพร้อมกับยิ้ม 

เลก็น้อย ทว่าในสายตาคนมองแล้ว ต่อให้เขายิ้มมากแค่ไหน กไ็ม่ได้ท�าให้

เขาดูน่าไว้ใจได้เลยแม้แต่น้อย

ณิชาหลบนัยน์ตาคมปลาบเต็มไปด้วยประกายเร้นลับของเขา ก่อน

จะเดนิน�าแฟ้มสญัญาไปส่งให้ด้วยตวัเองแล้วถามต่อ “ฉนัไปได้หรอืยงัคะ”

“ยัง” เจ้าของบ้านบอกแล้วลุกขึ้น โดยไม่ลืมหยิบแฟ้มสัญญาทาส 

ขึ้นมาด้วย จากนั้นจึงหันกลับมาหาหญิงสาว “มานี่สิ ผมจะพาไปดูว่าคุณ

ต้องท�าอะไรบ้าง”

ณิชามองตามแผ่นหลังกว้างของคนตรงหน้าไปแล้วก็อดท�าจมูกย่น

ใส่ไม่ได้ เธอหมั่นไส้ค�าสั่งสุดเผด็จการของเจ้านายคนใหม่เหลือเกิน แต่มี

หรอืที่ ‘นางทาส’ อย่างเธอจะปฏเิสธได้ สุดท้ายกต็้องเดนิตามเขาไปอยู่ดี
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จากห้องรับแขกขนาดใหญ่ชนิดว่าแทบจะเท่ากับบ้านชั้นล่างของเธอ

ทั้งชั้น กเ็ป็นทางเชื่อมต่อกบัส่วนครวัที่เน้นการท�าอาหาร มเีตา เคาน์เตอร์-

บาร์ และเครื่องซกัผ้าอยู่ในบรเิวณนี้ แต่ดูแล้วเขาคงไม่เคยใช้เลย เพราะ

ข้าวของทุกอย่างใหม่มาก ใหม่จนเหมอืนเขาเพิ่งเข้ามาอยู่ด้วยซ�้า

“ต่อไปท�าอาหารให้ผมกนิด้วย ผมชอบอาหารไทย” คริลิบอกแล้วจงึ

เดนิน�าออกจากห้องครวั

อกีฝ่ังของห้องรบัแขกมทีางเดนิออกไปด้านนอก ณชิามองไปรอบตวั 

ตากลมโตเบกิกว้าง ตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเมื่อเหน็วา่นี่คอืสระวา่ยน�้าสว่นตวัที่

หนัหน้าสูท่ศิตะวนัออก มองเหน็ววิตกึสงูของกรงุเทพมหานคร ส่วนของสระ

เป็นพื้นที่เปิดโล่งสูงไปถงึอกีชั้น มส่ีวนนั่งเล่นอยูบ่รเิวณชั้นลอยไว้ส�าหรบัชม

สระและวิวเมืองระยะไกล ตอนนี้เองที่เธอเพิ่งสังเกตว่าข้างๆ สระมีลิฟต์ 

ส่วนตัวไว้ขึ้นลงระหว่างชั้น ความสูงของชั้นเพนต์เฮาส์ให้ความรู้สึกไม่ต่าง

จากอยู่บนฟ้า มิน่าเล่า เจ้าของห้องถึงท�าตัวสูงส่งแล้วมองเธอด้วยสายตา

เหมอืนเทวดาลงมาโปรด

เทวดาหรอื...ไม่น่าใช่ อย่างคริลิน่ะมารร้ายมากกว่า!

“นี่คอืสระว่ายน�้า” คริลิบอกสั้นๆ แต่คนฟังแอบคดิในใจ

จะบอกท�าไม เธอรู้ว่านี่คอืสระว่ายน�้า ไม่คดิว่าเป็นลานสกหีรอก!

“ค่ะ” แน่นอนว่าเมื่อครู่เธอกไ็ด้แค่คดิในใจเท่านั้น ขนืท�าเก่งต่อหน้า

เขา เกดิเขาหมั่นไส้แล้วรดีไถให้เธอชดใช้เขาตอนนี้เลยแล้วเธอจะท�าอย่างไร 

อย่าว่าแต่ขายไตเลย ต่อให้ขายเลอืด ขายไต ขายทั้งตวักไ็ม่พอชดใช้ให้เขา

อยู่ดี

“เผื่อผมสั่งให้คุณเอาของมาให้เวลาผมพักผ่อน” เจ้าของเสียงเข้ม

ส�าทบั ร่างสูงเดนิต่อไปเรื่อยๆ จนคนฟังต้องเร่งสาวเท้าตามไปตดิๆ

ตากลมโตมองแผ่นหลังกว้างของคนตรงหน้าแล้วก็หมั่นไส้เขา 

เหลอืเกนิ แต่ต่อให้ในใจนนิทาเขาอย่างถงึพรกิถงึขงิแค่ไหน กายหยาบของ

เธอก็ยังคงความนอบน้อมไว้เสมอ ณิชาพยักหน้าซื่อๆ แล้วเดินตามคิริล
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กลบัเข้าไปในเพนต์เฮาส์

“นี่ห้องท�างานผม” เขาบอกสั้นๆ แต่ไม่พาเข้าไป กลบัเดนิน�าเธอไป

ยงัอกีห้องหนึ่งแล้วค่อยอธบิายต่อ “มอีนิเตอร์คอมอยูข้่างนอก ไม่ต้องเข้าไป

ท�าความสะอาด เวลาผมเรยีกใช้ค่อยเข้าไป”

“ค่ะ” คนฟังรบัค�าอย่างว่าง่าย เธออยากเหน็หน้าเขาตลอดเวลาเสยี

เมื่อไร

“ต่อไปห้องนอนชั้นล่าง” เจ้าของบ้านเปิดประตหู้องนอนที่ตกแต่งแนว

ไทยประยุกต์ เพดานห้องประดบัลวดลายไทยเลก็น้อย เครื่องเรอืนสขีาวเทา

ทั้งห้องให้ความรูส้กึอบอุน่สบายตา พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรทศัน์ รวม

ทั้งตู้เสื้อผ้าแบบวอล์กอนิ

น่าแปลกที่ไม่มเีสื้อผ้าเลยสกัชดุ...ณชิาขมวดคิ้วด้วยความสงสยั แต่

ยงัไม่ทนัถาม คริลิกพ็ูดขึ้นเสยีก่อน

“นี่ห้องของฮนันี่น่ะ คุณต้องเข้ามาท�าความสะอาดด้วย ต้องสะอาด

ที่สุด ผมไม่ชอบความสกปรก”

“ห้องคุณฮันนี่หรือคะ” เธอถามพร้อมกับมองเข้าไปในตู้เสื้อผ้าแบบ

วอล์กอนิที่ว่างเปล่า “ฉนัต้องดแูลเสื้อผ้าให้คณุฮนันี่ด้วยหรอืเปล่า หมายถงึ

ซกัผ้าอะไรท�านองนี้น่ะค่ะ”

“ไม่ต้องหรอก” คิริลอมยิ้มชั่วร้าย จากนั้นจึงก้าวเข้าไปหา ใบหน้า

คมคายก้มลงเลก็น้อย ตาคมปลาบมองจ้องเข้าไปในตากลมโตไหวระรกิของ

สาวตรงหน้า 

“ผมไม่ชอบให้ฮนันี่สวมเสื้อผ้าเวลาอยูก่บัผม” เจ้าของบ้านบอกเสยีง

พร่า แล้วเดนิผวิปากออกไปอย่างอารมณ์ดี

แต่คนฟังนี่ส.ิ..

ณิชาตกใจจนตัวแข็งทื่อ ตากลมโตเบิกค้างยามมองตามแผ่นหลัง

กว้างของชายหนุม่ที่เดนิออกไปจนลบัสายตา เขาไปแล้ว แต่จนถงึตอนนี้เธอ

ยงัก้าวเท้าไม่ออกด้วยซ�้า
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ไม่ชอบให้ภรรยาใส่เสื้อผ้าเวลาอยูก่บัเขา เธอไม่เป็นตากุง้ยงิเลยหรอื

โรคจติมาก บ้ากามอย่างถงึที่สุด!

ณชิาตบหน้าผากแรงๆ พร้อมกบัถอนหายใจอย่างกลดักลุ้ม ไม่คดิ

ว่าจะเจอเจ้านายโรคจติเข้าให้ แต่คงเลี่ยงไม่ได้แล้ว นอกจากก้มหน้าก้มตา

ท�างานตามหน้าที่ของตวัเองไป เวลาแค่สามเดอืนเท่านั้น

สงสารคุณฮนันี่เหลือเกนิ มสีามีโรคจิตอย่างคิริลนั้น...ช่างน่าเวทนา

จรงิๆ

ณิชาคิดพร้อมกับส่ายหน้าเบาๆ จนกระทั่งได้ยินเสียงเรียกจาก  

‘เจ้านายโรคจิต’ จึงรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามเขาไปยังชั้นสอง ที่แม้จะเป็นแค ่

ชั้นลอยแต่ก็มีห้องนอนใหญ่ถึงสองห้อง ห้องหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้อง 

ชั้นล่างถึงสองเท่า ออกแบบคล้ายกันทั้งหมด ต่างกันแค่ใช้โทนสีด�าทอง 

ที่แม้จะหรูหรา...แต่กน็่าขนลุก

สาวร่างเล็กรีบถอยห่างจากห้องนอนของคิริลอย่างรวดเร็ว แต่พอ 

ตรงไปยงัอกีห้องเท่านั้นกถ็ูกห้ามไว้ก่อน

“ห้องนั้นไม่จ�าเป็นต้องเข้าไป”

“ท�าไมคะ” ณชิาท�าหน้างง กใ็นเมื่อจะใช้งานเธอทกุอย่างขนาดนี้ แต่

จะไม่ให้เธอเข้าไปดูอกีห้องหรอื

“เชื่อเถอะว่าคุณไม่อยากรู้หรอก” คริลิตอบพร้อมกบัแสยะยิ้ม แล้ว

เดนิน�าลงไปชั้นล่างทนัที

รอยยิ้มข่มขวญัของเขาท�าให้ณชิาหลอนไปพกัใหญ่ กว่าเขาจะพาเดนิ

ชมบา้นและร่ายยาวเรื่องงานของเธอจนครบถ้วนกเ็กอืบสามทุ่มแล้ว เธอจงึ

ขอตวักลบัเพราะไม่อยากให้แม่เป็นห่วง

“พรุ่งนี้มเีรยีนใช่ไหม”

“ค่ะ” เธอตอบพร้อมกบัมองเขาด้วยแววตาหวาดระแวง “คุณคริลิมี

อะไรหรอืเปล่าคะ”

“งานบ้านแค่นี้แลกกบัเงนิสามแสน ยงัจะหนงีานอกีหรอื”
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“อ้อ” ณชิาพยกัหน้าเบาๆ แต่กอ็ดหมั่นไส้ไม่ได ้แค่จะบอกให้เธอมา

ท�างานมนัพูดยากนกัหรอื ท�าไมต้องอ้อมค้อมด้วย เธอขี้เกยีจคดิตาม

“เจอกนัพรุ่งนี้ เตรยีมของมาท�าอาหารเยน็ด้วย”

“ค่ะ” เธอมองชายหนุ่มตรงหน้าแล้วถามซื่อๆ “ฉนัไปได้แล้วใช่ไหม

คะ”

“ได้ แต่อย่าลมืสญัญาของเรา” เขาส�าทบัเสยีงเข้ม “ห้ามบอกใคร”

“ค่ะ ไม่บอกค่ะ” ณชิาบอกด้วยน�้าเสยีงจรงิจงัพร้อมกบัท�าท่ารูดซปิ

ปาก เธอเม้มปากแน่นให้เขามั่นใจว่าเธอจะไม่พูดแน่ๆ แล้วจึงล่าถอย 

ออกไป

แต่ก่อนออกจากห้อง...เธอมั่นใจว่าเหน็ตาคมปลาบทอประกายลกึลบั

บางอย่างที่เธอเดาไม่ออก

ณชิารบีวิ่งไปที่ลฟิต์โดยไม่หนัไปมองเป็นครั้งที่สอง เพราะเธอเชื่อวา่

คิริลยังมองเธออยู่แน่นอน แค่คิดย้อนไปถึงสีหน้าดุดันและแววตาลึกลับ

ของเขา เธอกเ็ริ่มไม่แน่ใจเสยีแล้วว่า ระหว่างที่ต้องทนท�างานให้เขาจนครบ

สามเดือน ปลดหนี้เรียบร้อย ไม่มีหนี้อีกต่อไป ทุกอย่างจะจบลงอย่าง

สวยงาม หรอืว่าเธอจะประสาทเสยีเพราะแววตาแปลกๆ ของเขากนัแน่

ระหว่างสองอย่างนี้...อะไรจะเกดิก่อนกนั!

เสียงสัญญาณระบบล็อกอัตโนมัติของประตูหน้าท�าให้คิริลแน่ใจ
ว่าณิชาออกไปแล้ว ร่างสูงจึงเดินกลับเข้ามาในห้อง แล้วหยิบโทรศัพท ์

มอืถอืขึ้นมาด ูพบว่ามสีายที่ไม่ได้รบักว่าสบิสาย จากทั้งราพณ์ เชษฐา และ

กรนิทร์ แต่เขาเลอืกโทร. กลบัไปหารายหลงัสดุก่อนคนอื่น เพราะเคยท�างาน

ด้วยกนัมานาน และกรนิทร์คอืคนที่รูจ้กัเขาดทีี่สดุ มากกว่าพี่ชายต่างมารดา

อย่างราพณ์เสยีอกี

ทว่ายงัไม่ทนัโทร. หา กลบัมสีายจากวฤทธิ์เข้ามาเสยีก่อน

“ว่าไงฤทธิ์” คิริลถามเสียงเข้ม เพราะถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่วฤทธิ์จะไม่
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รบกวนเขานอกเวลางานเดด็ขาด

“คนของเรารายงานว่าคุณเดนนสิก�าลงัจะมาที่นี่ครบั”

“เดนนสิหรอื” คนฟังเลกิคิ้วเลก็น้อย 

“ครบั” วฤทธิ์ตอบแล้วจงึถามอกีครั้งให้แน่ใจ “ให้จบัตาดูไว้หรอืเปล่า

ครบั”

“ไว้ก่อน” มารด�าบอกปัดแล้วออกค�าสั่งอื่นแทน “เตรยีมรถให้ผมด้วย 

ผมจะไปผบัของแกรี่”

“ครบั คุณคริลิ”

คิริลพยักหน้าท�าเสียงรับรู ้ น�้าเสียงไม่แสดงความแปลกใจหรือ

ประหลาดใจเลยสักนิด ราวกับรู้อยู่แล้วว่าพี่ชายต่างมารดาอีกคนจะต้อง 

เดนิทางมา

ถ้าไม่มาสิแปลก เขาเชื่อว่าเดนนิสต้องรู้และระแคะระคายเรื่องณิชา

บ้างแล้ว ดไีม่ดรีาพณ์และกรนิทร์กอ็าจรูเ้ช่นกนั ถงึมท่ีาทแีปลกๆ คริลิไม่ใช่

คนโง่ที่จะมองไม่ออกว่าใครต้องการอะไรจากเขา แต่เขาไม่สน 

มเีพยีงคนเดยีวที่เป็นตวัแปรของทกุอย่าง มแีค่คนเดยีวที่จะท�าให้เงา

ที่เร้นกายอยู่ในความมดืมดิแสดงตวัออกมา

ณชิา...

จอมเจ้าเล่ห์ยิ้มชั่วร้าย เขาต้อง ‘เร่งมอื’ ก่อนจะถูกจบัได้เสยีแล้ว

แม้จะเสยีเวลาอยูท่ี่เพนต์เฮาส์หรหูราอลงัการของคริลิหลายชั่วโมง 
แต่ณิชาก็ยังกลับบ้านตรงเวลาเหมือนที่เคยออกไปท�างานส่งอาหารเสมอ 

บา้นหลงัใหญ่ที่อยู่ท้ายสุดของหมูบ้่านจดัสรรยงัสวา่งโร่ บ่งบอกวา่แมย่งัรอ

คอยเธอกลับบ้านเหมือนทุกวัน แต่วันนี้ต่างไปตรงที่แม่ปิดไฟตรงรั้วบ้าน 

จนมดืทบึ เมื่อมองใกล้ๆ จงึเหน็ว่ามรีถยนต์หรูจอดอยู่ด้วย

รถของสาธุการ

ตากลมโตหรี่ลงเล็กน้อยอย่างนึกสงสัยว่าสาธุการมาที่บ้านของเธอ
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ท�าไมอกี ในเมื่อเพิ่งจะมาเมื่อวานแท้ๆ เขาไม่เคยมาตดิกนัแบบนี้เลย ปกติ

แล้วหนึ่งเดอืนจะเหน็หน้าสกัครั้งเวลาเอาเงนิมาให้แม่

“นาว” ยงัไม่ทนัที่ณชิาจะเข้าบ้าน เสยีงเข้มกด็งัขึ้นเสยีก่อน โดยมแีม่

ของเธอเดนิตามมาส่งเจ้าของเสยีง

“สวสัดคี่ะคุณศลี” ณชิากระพุ่มมอืไหว้นกัการเมอืงหนุ่ม แม้ตอนนี้

จะดกึแล้ว แต่เขากย็งัแต่งกายเรยีบร้อยไปทกุกระเบยีดนิ้ว ผมที่เซตให้เสย

ไปด้านหลงัยงัอยู่ทรงไม่แตกแถวเลยสกัเส้น

“ท�าไมเพิ่งกลับ เลิกเรียนตั้งแต่บ่ายไม่ใช่หรือ” สาธุการถามเสียง 

เข้มงวด

“นาวไปท�างานพเิศษค่ะ”

“เงนิไม่พอใช้หรอืครบั” สาธกุารหนัไปถามนิ่มนวลพร้อมแววตากรุน่ๆ

“ไม่ใช่ค่ะ นาวอยากไปเอง ไม่อยากอยู่เฉยๆ” เธอรีบตอบแทนแม่ 

เพราะรู้ว่าแม่เกรงใจ ‘คนบ้านนั้น’ มาก ไม่กล้าท�าอะไรให้ไม่พอใจสกัอย่าง

“ถ้าเงนิไม่พอใช้กบ็อก แต่อย่าไปตะลอนๆ แบบนี้ มนัอนัตราย”

“ค่ะ” ณชิาพยกัหน้าอย่างว่าง่าย เธอท�าตาใส แต่คนมองมองออกว่า

ณชิาไม่ได้หวัอ่อนว่าง่ายเหมอืนนิ่มนวลแน่นอน

“แล้ววนันี้ที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์นกัศกึษาคนนั้นไปน่ะ นาวรูจ้กัเขาหรอื”

“อ้อ” เธอพยกัหน้าหงกึๆ “ชื่อไฟค่ะ ตอนแรกกไ็ม่รูจ้กั แต่ตอนนี้รูจ้กั

กนัแล้ว เขาเรยีนคนละคณะ แต่ปีเดยีวกนั”

“อย่าไปใกล้นายคนนั้นมากนกั” นกัการเมอืงหนุ่มสั่งเสยีงเข้ม

“ท�าไมล่ะคะ”

“เขาเป็นแกนน�านักศึกษาที่ชอบมีคอนเทนต์แปลกๆ มาโจมตี

พรรคการเมอืง”

“ค่ะ” ณชิายงัคงรบัค�าง่ายๆ เหมอืนเดมิ แต่กอ็ดคดิไมไ่ดว้า่สาธกุาร

ไม่ได้ห่วงเธอจรงิๆ แค่กงัวลเรื่องภาพลกัษณ์ของตวัเองต่างหาก เพราะถ้ามี

คนล่วงรู้ความสมัพนัธ์ของเธอและความลบัของเขา บอกได้ค�าเดยีวว่ามแีต่
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พงักบัพงั

“ผมไปก่อนนะครบั” สาธุการหนัไปบอกลานิ่มนวล

“สวสัดคี่ะคุณศลี” ณชิายกมอืไหว้นกัการเมอืงหนุ่ม แต่ใจนั้นอยาก

ให้เขารบีออกไปเสยีทกี่อนจะมเีพื่อนบ้านหรอืใครมาเหน็เข้า

“เรื่องฝึกงาน นาวมาติดต่อที่พรรคได้ทุกเมื่อนะ” เขาวางมือลงบน

ศรีษะเลก็อย่างเอน็ดู แล้วจงึขึ้นรถออกไป

คล้อยหลังสาธุการ สองแม่ลูกไม่ลืมมองไปรอบตัวให้แน่ใจว่าไม่มี

ใครเหน็ แล้วจงึพากนัเดนิเข้าบ้าน ปิดประตูลงกลอน

“เขาจะมาท�าไมบ่อยๆ” ณชิาพูดขึ้นเป็นประโยคแรกหลงัจากอยู่ด้วย

กนัตามล�าพงัสองแม่ลูก

“เขาห่วงนาว เรื่องที่นาวถูกคนเล่นสเกตบอร์ดชนล้มไงลูก” นิ่มนวล

ตอบแล้วกวาดตามองลูกสาวอย่างละเอยีด 

แววตาห่วงหาอาทรของมารดาท�าให้ณชิาอดไม่ได้ที่จะกอดแม่ไว้ แล้ว

ซุกหน้าลงกบัอกอุ่นที่พึ่งพงิมาตลอดยี่สบิเอด็ปี

“แค่สเกตบอร์ดนะแม่ ไม่ใช่สบิล้อชน นาวไม่เป็นไรเสยีหน่อย” เธอ

ตอบแม่เสียงเบา ในใจคิดวนเวียนอยู่แค่ว่าแม่เธอแสนดีหาได้ยากยิ่งใน 

สมยันี้ ท�าไมต้องมาทนอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ แบบนี้ด้วย

“แล้วเรื่องเพื่อนที่คุณศลีพูดถงึนี่ยงัไง”

“เขาไม่อะไรเสยีหน่อย กด็ูนสิยัดนีะแม่”

“แล้วเรื่องฝึกงานล่ะลูก”

“นาวมัวแต่ไปโรงพยาบาล เลยยังไม่ได้คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเลย

จ้ะ แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปคุยอกีท”ี

“จดัการให้เรยีบร้อยนะลูก” นิ่มนวลยิ้มอ่อนละมุนพร้อมลบูแผ่นหลงั

เลก็เบาๆ 

“จ้าแม่” สหีน้าแววตาของผูเ้ป็นแม่ท�าให้ณชิาสะท้อนใจอย่างแรง เธอ

รูว้า่แม่รกัและตั้งความหวงักบัเธอแค่ไหน รูด้ว่ีาเธอคอืทกุอย่างในชวีติแสน
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อาภพัของแม่ และเธอจะไม่มวีนัท�าให้แม่ผดิหวงัเดด็ขาด

“ไปเถอะ แม่รูว่้านาวยงัไม่ได้กนิอะไรมา แม่ท�าของโปรดรอนาวด้วย

นะ”

“วา้ว” ลกูสาวท�าตาวาว แล้วก้มมองชดุนกัศกึษาของตวัเอง “นาวขอ

ไปล้างหน้าก่อนนะแม่ เดี๋ยวจะรบีมาช่วยแม่ยกกบัข้าวเลย”

“ไม่ต้องรบีหรอกลูก” นิ่มนวลบอกยิ้มๆ แล้วเดนิไปเตรยีมมื้อค�่าใน

ห้องครวั

คล้อยหลังแม่ไปแล้ว รอยยิ้มก็เลือนหายไปจากใบหน้าอ่อนใสของ

ลกูสาว ณชิาถอนหายใจเลก็น้อย เธอก�าลงัจะเดนิขึ้นบ้าน แต่แล้วเสยีงแจ้ง

เตอืนแอปพลเิคชนัจากสมาร์ตโฟนของเธอกด็งัขึ้นเสยีก่อน

Fire เพิ่มคุณเป็นเพื่อนจำกหมำยเลขโทรศพัท์

หญิงสาวขมวดคิ้วมุ่น นึกสงสัยว่าใครที่ไหน แต่แล้วข้อสงสัยก็

กระจ่างทนัททีี่ได้รบัแจ้งเตอืนบทสนทนาต่อมา

Fire: ไฟเองนะนำว

อ้อ...อนล ไอ้หนุม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไถสเกตบอร์ดคนนั้นนั่นเอง เมื่อ

รู้ว่าเป็นใคร ณชิากพ็มิพ์ตอบ

NoW: หวดัดไีฟ มอีะไรหรอื อย่ำทวงค่ำชำบูเรำนะ 

ตอบไปแล้วกไ็ด้แต่รอ เธอเหน็ว่าอนลอ่านข้อความแล้ว แต่ไม่ตอบ

กลับเสียทีจนเธอไม่อยากรอ ณิชาวางโทรศัพท์ลงแล้วเดินขึ้นไปล้างหน้า 

ล้างตาเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ แล้วจงึลงมาอกีครั้ง พบว่าเขาตอบกลบัมาแล้ว จงึ

เปิดข้อความอ่านอย่างไม่คดิอะไร

Fire: อยำกเป็นเพื่อน

คนเพื่อนน้อยขมวดคิ้วด้วยความสงสยัว่าท�าไมอยู่ๆ  หนุม่ฮอตอย่าง

อนลถงึอยากเป็นเพื่อนกบัเธอ ตดัเรื่องหลงเสน่ห์เธอไปได้เลย ณชิารู้จกัส่อง

กระจกประเมินหนังหน้าตัวเองดี ถึงไม่ได้ขี้เหร่จนดูไม่ได้ แต่เธอไม่ใช ่

คนสวยสะดุดตาแบบที่เห็นปุ๊บแล้วต้องตกหลุมรักปั๊บ แม้แต่กับปริมา 
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กับคะนึงนิจยังไม่ได้ตั้งใจมาคบกันแต่แรกเลย แล้วท�าไมอยู่ๆ อนลถึงมา

สนใจเธอ

Fire: แค่นี้ชอร์ตเลยเหรอ

ข้อความถัดมาของหนุ่มหน้านิ่งท�าเอาณิชาหลุดหัวเราะออกมาทันท ี

เพราะจะว่าไปเธอกส็มองชอร์ตไปแล้วจรงิๆ นั่นแหละ

NoW: เปล่ำ เรำแค่งงว่ำท�ำไมเธออยำกเป็นเพื่อนกบัเรำ

ณชิาพมิพ์ตอบไปไม่นานกม็ขี้อความตอบกลบัมาอย่างรวดเรว็

Fire: เรำชอบเธอ


